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АНОТАЦІЯ 

Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному і системному аналізу новітніх 

політичних технологій інформаційного впливу як у теоретичному, так і 

прикладному аспектах. У роботі визначено особливості політичних технологій 

інформаційного впливу. Досліджено передумови побудови іміджевих 

політичних технологій у структурі політичної комунікації. З’ясовано 

особливості технологій політичного впливу через сучасні медіа, зокрема, за 

допомогою формування політичного дискурсу. Визначено роль політичних 

інтернет-технологій для мобілізації та комунікації в політиці. Проаналізовано 

особливості сучасних технологій прямої дії як поєднання безпосереднього та 

інформаційного впливу на громадську думку. Окремий розділ дисертації 

присвячений аналізу лобіювання як політичної технологій інформаційного 

впливу. 

Актуальність дослідження обумовлюється запитом на «політичні 

технології», які починають розглядатися в якості універсального інструменту 

вирішення усіх політичних завдань. Водночас, проблеми з реалізацією 

відпрацьованих в умовах європейської та північноамериканської політичної 

практики прийомів показують усю складність та неоднозначність 

технологічного підходу до управління політичними процесами. Політичні 

технології є складним утворенням та складаються з різних елементів. Можна 

виокремити організаційні політичні технології, за допомогою яких 

реалізуються механізми реалізації політичної влади, а також технології 

інформаційного впливу, які забезпечують досягнення політичних цілей шляхом 

формування громадської думки. Все це обумовлює актуальність дослідження 

сучасних політичних технологій інформаційного впливу. 
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Наукова новизна результатів полягає в тому, що, на основі комплексного 

аналізу технологічного підходу до управління політичними процесами та на 

основі узагальнення історичного досвіду та сучасної політичної практики 

вперше встановлено, що соціальні технології та технології політичні не є власне 

технологіями (тобто, сукупністю прийомів та методів, реалізація яких має 

забезпечити необхідний результат), а є набором прийомів, які підвищують 

імовірність досягнення запланованого результату, але не гарантують його, що 

визначає особливості технологічного підходу до управління політичними 

процесами, що заснований на поєднанні раціонального та ірраціонального, та 

містить у собі елементи наукового та творчого способів осягнення політичної 

дійсності. 

Запропоновано авторське визначення терміну «політичні технології», як 

прикладних підходів до вирішення політичних завдань на основі послідовної 

реалізації певного алгоритму дій. Визначено, що особливе місце серед 

політичних технологій займають технології інформаційного впливу, які є 

технологіями впливу на масову політичну свідомість з метою легітимації влади, 

політичної комунікації та політичної мобілізації за допомогою генерування та 

поширення ідей. Вперше у вітчизняній науці здійснено всебічний аналіз 

категорії «новітні політичні технології інформаційного впливу», які є формою 

реалізації політичних технологій за умов інформаційного суспільства, що 

характеризується інтенсифікацією політичної комунікації та зростанням ролі 

новітніх засобів масової політичної комунікації, серед яких особливе місце 

займає мережа Інтернет.  

Уточнено загальну класифікацію політичних технологій серед яких, з 

одного боку, виокремлено технології політичного впливу, а з іншого - апаратні 

технології організації політики. Визначено, що другий тип позначає будь-які 

спроби застосування технологічного підходу до управління політичними 

процесами, а перший - вплив на соціальний суб’єкт політичних процесів, аби 

спонукати його до певних прогнозованих політичних дій (участь у виборах, 

голосування, підтримка масових акцій, схвалення дій уряду, визнання 
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політичної влади легітимною тощо). 

Вперше запропоновано класифікацію форм реалізації політичних 

технологій як засобів інформаційного впливу, в залежності від ступеня 

інтенсивності цього впливу. Серед форм реалізації політичних технологій 

виокремлено: політичну пропаганду, політичну рекламу, політичну агітацію та 

політичні зв’язки з громадськістю. Показано, що політична пропаганда є 

найбільш інтенсивною формою реалізації політичних технологій 

інформаційного впливу, оскільки заснована на жорсткому нав’язуванні 

політичних ідей та повинна видозмінювати політичні установки індивіда. 

Найменш інтенсивною формою реалізації політичних технологій є зв’язки з 

громадськістю, які характеризуються орієнтацією на довготривалий політичний 

діалог з громадянським суспільством. 

Вперше у вітчизняній політичній науці встановлено зв'язок між 

іміджевими політичними технологіями  та харизматичним політичним 

лідерством, що базується на уявленні про політика як про носія певних екстра-

ординарних рис. Створену за допомогою політичних технологій «харизму» 

розглянуто як псевдо-харизму, тобто інформаційно-технологічний конструкт 

для здійснення політичного впливу. Запропоновано авторське бачення сучасних 

іміджевих технологій у політиці, особливістю яких є те, що створений для 

одного політичного суб’єкта імідж може переноситися на інших суб’єктів. На 

основі дослідження даного іміджевого переносу запропоновано виділити 

особливу іміджеву технологію політичного франчайзингу, що означає 

перенесення певних позитивних рис завдяки встановленню у суспільній 

свідомості стійких зав’язків між двома політиками або політиком та 

політичною силою. 

Вперше в якості іміджевої політичної технології інформаційного впливу 

виокремлено створення наративних біографічних розповідей, у яких політик 

героїзується, наповнюється привабливими рисами характеру, а саме його життя 

перетворюється на ілюстрацію, що обґрунтовує претензії на політичну владу. 

На основі аналізу біографічних наративів політиків визначено, що наратив 
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виступає ідейною основою для побудови іміджу як цілісного утворення, у 

якому біографічна історія виступає основою, засновані на історії погляди – 

каркасом іміджу, а візуальна складова – доповненням та ілюстрацією 

іміджевого конструкту. 

Дістало подальшого розвитку виокремлення дискусивних політичних 

технологій як особливого різновиду медійних технологій інформаційного 

впливу у політиці дискурсивних політичних технологій. Запропоновано 

авторське бачення дискурсивних політичних технологій як таких, що покликані 

забезпечити політичний вплив не просто шляхом поширення певної інформації, 

а через створення мета-комунікативного феномену – дискурсу, що буде 

впливати на комунікацію шляхом визначення її параметрів, тобто напрямків 

для здійснення політичної комунікації. Визначено, що мета дискурсу як 

політичної технології, – визначення тематики, у рамах якої буде проводитися 

політична дискусія, або визначення ключових політичних проблем. 

Дістало подальшого розвитку дослідження використання мережі Інтернет 

в якості комунікативного середовища та інструменту політичних технологій. 

Вперше узагальнено особливості мережі Інтернет як комунікативного 

середовища, що обумовлюють його значимість для реалізації політичного 

впливу: можливість прямого контакту із аудиторією та диверсифікації 

інформації; особистісний характер політичної комунікації; можливість виходу 

на специфічну аудиторію; полегшений характер зворотної реакції; швидкість 

поширення інформації. Дістало подальшого розвитку дослідження потенціалу 

мережі Інтернет у сфері політичних технологій інформаційного впливу з метою 

мобілізації громадськості. Узагальнено роль таких ресурсів мережі Інтернет як 

сервіс мікро-блогів twitter та соціальних мереж для технологій політичної 

мобілізації та визначено, що названі ресурси перетворюються на зручні 

механізми політичної мобілізації у період революційних подій, що обумовлено 

важкістю їх контролю з боку влади, та можливістю самоорганізації громадян 

через пряму комунікацію у мережі. Визначено функції соціальних мереж для 

політичної мобілізації (зокрема, можливість визначати теми політичної 
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комунікації, створювати альтернативні канали поширення інформації, 

забезпечувати пряму взаємодію учасників політичних рухів). 

Вперше у вітчизняній політичній науці проаналізовано сучасні технології 

масової політичної мобілізації з метою інформаційного впливу, серед яких 

виокремлено технологію «флеш-мобу», та визначено ключову особливість 

даної технології, що полягає у тісній інтеграції масових політичних акцій та 

масової політичної комунікації за допомогою мережі Інтернет. Виокремлено 

основні етапи технології флеш-мобу в політиці: запуск інформаційного приводу 

у мережі, організація масового заходу, перетворення масового заходу на 

інформаційний привід для мережевої комунікації. На новому науковому рівні 

проаналізовано сучасні технології організації масових політичних заходів, що 

засновані на інформаційному впливові за допомогою яскравості та виразності 

дійства, серед яких виокремлено перформанси та хеппенінги. Вперше 

встановлено функції перформансів та хеппенінгів як політичних технологій 

інформаційного впливу: привертання уваги, подача в оригінальній і 

видовищній формі політичних ідей та ідеологем; визначення тем для 

подальшого обговорення у політичному дискурсі; визначення тем для порядку 

денного. Дістало подальшого розвитку дослідження основних переваг 

перфомансів та хеппенінгів як політичних технологій інформаційного впливу: 

спроможність привертати увагу громадськості до певних політичних тем або 

проблем; здійснення деконструкції ідеологічних засад політичного режиму 

шляхом висміювання та демонстрації його абсурдності; поширення політичних 

ідей у вигляді яскравих та виразних образів, які легко запам’ятовуються. 

Вперше встановлено, що технології політичного лобіювання є особливим 

різновидом політичних технологій інформаційного впливу, особливістю яких є 

застосування інформаційного впливу не з метою завоювання та утримання 

влади, а з метою тиску на політичну владу з метою ухвалення політичних 

рішень. Запропоновано авторське бачення лобіювання як інформаційного 

обміну між групою тиску та представниками політичної еліти суспільства, що 

виражається у вигляді: допомоги в ухваленні політичних рішень, наданні 
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інформаційно-аналітичного сприяння, інформаційному тиску. Вперше 

визначено, що сучасні технології політичного лобіювання характеризуються 

поєднанням прямого інформаційного тиску на владу у традиційний спосіб, а 

також активним залученням до цього тиску громадської думки через 

використання різноманітних інформаційних технологій. Визначено основні 

механізми прямого (направлення листів та звернень) і непрямого (створення 

враження про масштабну підтримку ідей у суспільстві через масове поширення 

відповідних інформаційних матеріалів) інформаційного тиску у ході реалізації 

кампаній з політичного лобіювання. 

Ключові слова: політичні технології, політична комунікація, політичний 

імідж, інтернет-технології, політичний дискурс, біографічний наратив, 

політичний перформанс, хеппенінг, флеш-моб, лобіювання. 

SUMMARY 

Oleschuk P.M. The modern political technologies of information influence. - 

Manuscript. 

The dissertation for a Doctor Degree in Political Sciences, speciality 23.00.02 – 

political institutes and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and systematic analysis of the latest 

political technologies of information influence both in the theoretical and applied 

aspects. The paper identifies the peculiarities of political technologies of information 

influence. There are investigated prerequisites for constructing image political 

technologies in the structure of political communication. There are revealed the 

peculiarities of technologies of political influence through modern media, in 

particular, by forming political discourse. There is determined the importance of 

political Internet technologies for mobilizing and communicating in politics. There 

are analyzed the peculiarities of modern technologies of direct action as a 

combination of direct and informational influence on public opinion. A separate 
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section of the dissertation is devoted to the analysis of lobbying as a political 

technology of information influence. 

The urgency of the study is conditioned by the request for "political 

technologies", which begin to be considered as a universal instrument for solving all 

political problems. At the same time, the first problems with the implementation of 

the methods used in the European and North American political process demonstrate 

the complexity and ambiguity of the technological approach to managing the political 

process. Political technology is a complex formation, and they consist of various 

elements. One can distinguish organizational political technologies that describe the 

mechanisms of the implementation of political power, as well as technologies of 

information influence, which ensure the achievement of political goals through the 

formation of public opinion. All this determines the relevance of the study of modern 

political technologies of information influence. 

The main methods of research are systematic, behavioral, psychological, 

historical and institutional. In particular, the systematic method enabled the 

consideration of political technologies as a system of mutually agreed means for 

achieving political goals. Political technologies are considered as a holistic system of 

means for achieving certain political goals, which organically combines both 

technologies of political activity and technology of information influence. More 

specifically, these methods are characterized in the relevant structural unit of work. 

The scientific novelty of the results is that for the first time in the national 

political science was made a comprehensive study and systematization of the latest 

political technologies of information influence. It was also argued for the first time 

that political technologies, as a mechanism for the realization of political goals, are 

already in the early stages of the history of mankind, but for a long time existed in the 

form of practical guides and did not systematize in the context of a scientific 

approach to the study of this phenomenon. It is proved that the complexity of 

applying the technological approach to political phenomena is due to the fact that the 
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social subject of politics is a change, and therefore can not respond equally to the 

same challenges. 

The author's understanding of the term "political technologies" is proposed, on 

the one hand, technologies of political influence, and on the other hand - the 

hardware technologies of the organization of politics. There are identified on the 

basis of this, organizational political technologies and political technologies of 

informational influence. It was determined for the first time that the forms of 

implementation of political technologies are various means of informational 

influence, which ensure the formation of the desired social mood due to the 

information influence of different intensity levels. There is proposed the classification 

of forms of implementation of political technologies based on the intensity of 

influence on public consciousness. 

There is established the connection between imaginative political technologies 

and charismatic political leadership based on the perception of politics as a carrier of 

certain extra-ordinary features. Based on the generalization of technological 

approaches to image creation it is determined that modern image technologies are a 

kind of attempt to create an impression on the target audience about a policy as a 

carrier of certain special features, that is, an attempt to create a charisma for a 

political leader solely for the purpose of creating a positive image. There is proposed 

the author's vision of modern image political technologies the peculiarity of which is 

that the image created for one political entity can be transferred to other subjects. On 

the basis of the study of this image transfer, it is proposed to highlight a special image 

technology of political franchising, which means the transfer of certain positive 

features through the establishment in the public consciousness of stable ties between 

the two politicians or politicians and political forces. It is highlighted as an image 

political technology of the informational influence of the creation of narrative 

biographical stories in which the politician is heroizing, filled with attractive political 

features, namely, his life acquires distinct political features, which substantiate 

political claims to power. 
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There is received the further development of the distinction as a special kind of 

media technologies of information influence in the policy of discursive political 

technologies. It was conducted at the new level a study on the use of the Internet as a 

communicative environment and instrument of political technologies. For the first 

time there was identified the peculiarities of the Internet as a communicative 

environment, which determine its significance for the implementation of political 

influence: the possibility of direct contact with the audience and the diversification of 

information; personal character of political communication; the possibility of 

reaching a specific audience; ease the nature of the reciprocal reaction; the speed of 

dissemination of information. 

For the first time in national political science the modern technologies of mass 

political mobilization have been analyzed for the purpose of informational influence 

among which the technology of "flash mob" is distinguished, and the key feature of 

this technology for the first time was determined, consisting in the close integration 

of mass political actions and mass political communication through the Internet. 

There are determined the basic stages of the technology of flash mob in politics: the 

launch of the information drive in the network, the organization of a mass event, the 

transformation of a mass event into an informational drive for network 

communication. There are analyzed thr modern technologies of organizing mass 

political events based on the information influence with the help of brightness and 

expressiveness of the action. 

There are investigated the technologies of political lobbying as a special kind of 

political technologies of informational influence, the feature of which is 

unidirectional pressure on the authorities, not with the purpose of seizing power or its 

affirmation, but in order to create conditions for the adoption of the necessary 

political group decisions. There are determined the main mechanisms of information 

pressure in the course of implementing campaigns for political lobbying. 
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2010. - № 34. – с. 364-371. 

5. Олещук П.М. Харизма як політична технологія / П.М. Олещук // 
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20. Олещук П.М. Вплив соціальної мережі facebook на політичну 

мобілізацію / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2014. – вип. 88. 
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Інтернет / П.М. Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету-2015» 21-22 квітня 2015р.:[матеріали доповідей та 
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ВСТУП 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Проблема політичних 

технологій є однією з найбільш дискусійних як у межах політико-прикладного 

дискурсу, так і в науковому середовищі. Водночас, розуміння даного поняття 

має широкий діапазон, що обумовлює перетворення наукової категорії 

«політичні технології» на своєрідну метафору для позначення будь-яких 

аспектів впливу на громадську думку з метою забезпечення політичної 

підтримки. Політичні технології стають об’єктом для критики, що обумовлено 

зростанням маніпулятивності сучасної політики. Наслідком цього є поява у 

масовій свідомості образу політтехнолога, своєрідного соціального інженера-

маніпулятора, який спроможний конструювати політику за допомогою 

визначеного переліку прийомів та способів. 

Водночас, в українській та зарубіжній політичній науці проблема 

політичних технологій залишається недостатньо дослідженою, що пояснюється 

їх постійним розвитком та удосконаленням, а також зв'язком між політичними 

технологіями та розвитком масової комунікації у суспільстві. Крім того, під 

політичними технологіями часто розуміється різнорідний набір підходів щодо 

впливу на політичний процес та громадську думку. Тому дослідження у сфері 

політичних технологій потребують постійного оновлення відповідно до вимог 

часу. Це обумовлює дослідження політичних технологій у їх взаємозв’язку з 

певним етапом розвитку суспільства. 

Спроби технологізації політики, тобто управління через заздалегідь 

описані алгоритми, можна знайти від часів античності до сьогодення. Після 

розпаду СРСР в сучасній Україні почалося масове використання різноманітних 

політичних технологій, а також були здійсненні численні спроби їх 

теоретичного осмислення. Це сформувало запит на політичні технології, які 

розглядались як універсальний інструмент швидкого вирішення усіх 

політичних завдань. Водночас, перші проблеми з реалізацією відпрацьованих у 

межах європейського та північноамериканського політичного досвіду 
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прийомів, показують усю складність та неоднозначність технологічного 

підходу до управління політичним процесом.  

У сучасній Україні поняття «політичні технології» перетворюється на 

своєрідну метафору, яка використовується з метою здійснення політичних 

маніпуляцій. Зокрема, звичним прийомом публічного обвинувачення 

політичного опонента стає спроба заявити про використання ним політичних 

технологій. Відповідно, термін «політичні технології», не зважаючи на його 

широке поширення у новітньому вітчизняному науковому дискурсі, 

залишається значною мірою публіцистичним та нечітким з точки зору його 

теоретичного осмислення. 

Все це обумовлює необхідність дослідження як природи технологічного 

підходу до політики, так і сутності політичних технологій. Водночас, політичні 

технології є неоднорідним утворенням та складаються з різних елементів. 

Можна виокремити організаційні політичні технології, що розкривають 

механізми реалізації політичної влади, а також технології інформаційного 

впливу, що забезпечують досягнення політичних цілей шляхом формування 

громадської думки. Якщо перша група традиційно є об’єктом численних 

наукових досліджень, в межах яких досліджуються технологічні аспекти 

розробки політичних рішень, напрацювання державної політики, 

функціонування органів державної влади, то технології інформаційного впливу 

досліджуються переважно у контексті вирішення часткових прикладних 

політичних задач. Це і визначає актуальність дослідження сучасних політичних 

технологій інформаційного впливу. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

11БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки 

України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є визначення, виокремлення, розкриття 
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змісту і систематизація новітніх політичних технологій інформаційного впливу. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань 

дослідження: 

- розкрити зміст політичних технологій на основі аналізу та 

систематизації наукових підходів та визначення основних форм їх реалізації у 

політичному процесі; 

- виокремити, проаналізувати та систематизувати іміджеві політичні 

технології у контексті побудови політичного іміджу на харизматичних засадах; 

- дослідити особливості біографічних наративів як технологічної основи 

побудови політичного іміджу в контексті здійснення інформаційного впливу у 

межах політичних кампаній. 

- з’ясувати особливості інформаційного впливу за допомогою 

медійних політичних технологій, визначити їхню ефективність як засобів 

реалізації політичного впливу на громадську думку у контексті свідомого та 

цілеспрямованого формування політичного дискурсу суспільства; 

- визначити особливості мережі Інтернет як комунікативного 

середовища, систематизувати основні політичні інтернет-технологій через 

виокремлення технологій політичної комунікації та політичної мобілізації у 

мережі Інтернет, з’ясувати ефективність так званих «соціальних мереж» як 

специфічного інформаційного простору мережі Інтернет для здійснення 

інформаційного впливу та політичної мобілізації; 

- дослідити сучасні технології інформаційного впливу за допомогою 

публічних акцій, в яких інформація передається через дію, визначивши їх 

особливості та здійснивши їх типологізацію; 

- визначити основні особливості лобіювання як новітньої політичної 

технології інформаційного впливу. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є політичні технології як 

прикладні засоби досягнення цілей у політичному процесі шляхом реалізації 

визначеної послідовності дій. 

Предметом дисертаційного дослідження є новітні політичні технології 
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інформаційного впливу як сукупність прикладних засобів реалізації політичних 

цілей шляхом систематичного формування громадської думки у бажаному для 

суб’єкта реалізації політичних технологій напрямку за допомогою поширення 

політичної інформації. 

Основними методами дослідження є історичний, структурно-

функціональний, системний, біхевіоралістський та психологічний.  

Історичний метод дослідження дозволив здійснити аналіз змін політичних 

технологій у контексті зв'язку минулого, сьогодення і майбутнього, розглянути 

розвиток політичних технологій як історично-обумовлений процес, у якому 

характер політичної влади, засобів політичної комунікації, політичного режиму 

та форми правління визначав політичні технології, які були домінуючими для 

реалізації задач з легітимації влади та забезпечення найбільш ефективного 

впливу на суспільно-політичну свідомість.  

Структурно-функціональний метод застосовувався для дослідження 

новітніх політичних технологій як цілісної системи, у рамках якої кожна 

технологія, яка є її структурним елементом, виконує визначені функції (ролі), 

що спрямовані на задоволення відповідних потреб політичної системи з 

урахуванням цілісності останньої та її взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Зокрема, у межах єдиної системи політичних технологій одні виконують 

функції легітимації влади, інші – політичної мобілізації, комунікації.  

Системний метод дав змогу систематизувати новітні політичні технології 

інформаційного впливу, розглянути політичні технології як систему засобів 

досягнення визначених політичних цілей, у якій органічно поєднуються як 

технології політичної діяльності, так і технології інформаційного впливу.   

Біхевіоралістський метод дозволив дослідити особливості впливу 

політичних технологій на поведінку індивідів, зокрема, коли мова йшла про, 

так звані, «мобілізаційні політичні технології», які спрямовані на залучення 

громадян до участі у політичних діях. Завдяки біхевіоралістському методу 

встановлено, які стимули є найбільш ефективними для здійснення політичної 
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мобілізації громадян, як їх застосовувати та як послабити вплив мобілізаційних 

стимулів на залучення аудиторії до прямої участі у політичних процесах 

(зокрема, революційних).  

Важливу роль у проведенні дослідження відіграв психологічний метод, що 

дозволив здійснити аналіз індивідуальних якостей, рис характеру, несвідомих 

психічних процесів, що впливають на політичну поведінку. Останнє є 

надзвичайно важливим для дослідження іміджевих технологій у політиці, які 

мають своєю основою саме суб’єктивне сприйняття громадянами певних рис 

політичного діяча. Відповідно, для успішної реалізації іміджевих політичних 

технологій необхідно досліджувати сприйняття індивідуальних якостей 

особистості у політичному процесі. Відповідно, особливості кожної групи 

політичних технологій обумовлені їх функціональним призначенням. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено комплексне дослідження та 

систематизацію новітніх політичних технологій інформаційного впливу. У 

межах проведеного дослідження отримано наступні основні результати, що 

відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 

- запропоновано авторське визначення поняття «політичні технології», під 

яким розуміється сукупність прикладних способів реалізації політичної влади 

через виконання визначеного алгоритму дій, розробленого на основі 

узагальнення та систематизації попереднього досвіду політичного управління 

суспільством. Уточнено загальну класифікацію політичних технологій серед 

яких, з одного боку, виокремлено технології політичного впливу, а з іншого - 

апаратні технології організації політики. Якщо технології політичного впливу 

реалізуються за допомогою взаємодії з суспільною свідомістю та спрямовані на 

те, аби спонукати сукупність індивідів до певних політичних дій (участь у 

виборах, схвалення дій влади, участь в акціях протесту), то апаратні технології 

обмежуються виключно основами взаємодії суб’єктів політики в процесі 

розробки та ухвалення політичних рішень; 
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- вперше у вітчизняній політичній науці встановлено зв'язок між 

іміджевими політичними технологіями  та харизматичним політичним 

лідерством, що базується на уявленні про політика як про носія певних 

екстраординарних рис. Зокрема, технологія створення псевдо-харизми занована 

на створенні у громадській думці образу політика як харизматичного лідера за 

допомогою технологій інформаційного впливу. Також виокремлено особливий 

технологічний прийом створення псевдо-харизми - «політичний франчайзинг», 

який являє собою перенесення символічного значення з одного суб’єкта 

політики на іншого (наприклад, з політичної партії на конкретного політика); 

- вперше досліджено створення біографічного наративу як політичну 

технологію інформаційного впливу. При цьому, біографічний наратив політика 

– це драматизована біографічна історія, де кожна знакова життєва подія 

тлумачиться як символічне відображення ключових елементів політичного 

іміджу. Біографічний наратив політика виступає ефективним механізмом 

інформаційного впливу, адже дозволяє максимально доступно та наочно 

відображати ключові ідеї, які є основою політичного іміджу. На основі аналізу 

біографічних наративів українських політиків встановлено, що основою 

побудови політичного іміджу виступає цілісна історія життя, структурована у 

вигляді зв’язаного оповідання, що виступає обґрунтуванням політичних 

поглядів та переконань; 

- вперше виокремлено дискурсивні політичні технології як особливий 

різновид медійних технологій інформаційного впливу у політиці, які 

забезпечують інформаційний вплив не прямо, а опосередковано – через 

створення політичного дискурсу як мета-комунікативного феномену. Доведено, 

що дискурсивні політичні технології інформаційного впливу спрямовані на те, 

аби визначити ключові теми, довкола яких і буде розвиватися політична 

дискусія в суспільстві. При цьому, самі теми виступають обмежувальними 

рамками для висловлювання політичних ідей і концепцій, що суттєво обмежує 

можливості для впливу тих політичних сил і політиків, які перебувають поза 

обговоренням базових політичних тем; 
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- на новому теоретичному рівні досліджено особливості мережі Інтернет як 

комунікативного середовища та інструменту політичних технологій, що 

обумовлюють її значимість для реалізації політичного впливу: можливість 

прямого контакту із аудиторією та диверсифікації інформації; особистісний 

характер політичної комунікації; можливість виходу на специфічну аудиторію; 

спрощений характер зворотної реакції; швидкість поширення інформації. Дані 

особливості обумовлюють зростання ролі мережі Інтернет як засобу 

інформаційного впливу в сучасній політиці, а, отже, і інструменту політичних 

технологій інформаційного впливу; 

- вперше у вітчизняній політичній науці проаналізовано використання 

соціальних мереж для здійснення політичної мобілізації, тобто залучення 

громадян до політичних процесів у суспільстві, на основі чого визначено 

функції соціальних мереж у політичній мобілізації: визначення теми політичної 

комунікації, альтернативних до офіційного політичного дискурсу засобів 

масової інформації; створення альтернативних каналів поширення інформації, 

вільних від будь-яких обмежень; забезпечення прямої взаємодії учасників 

політичних рухів; уможливлення взаємодії прихильників будь-якої політичної 

ідеології; швидке поширення політичної інформації; надання можливості 

необмеженого обміну політичними ідеями та концепціями; інтеграція у 

соціальні мережі найбільш активних членів громадянського суспільства, 

готових до активних політичних дій. Водночас, вперше досліджено механізми 

протидії публічній політичній мобілізації у соціальних мережах, серед яких 

виділено: технічні обмеження доступу до мережі Інтернет та дискредитаційні 

кампанії щодо мобілізаційних рухів у мережі Інтернет; 

- вперше у вітчизняній політичній науці виокремлено політичні технології 

інформаційного впливу, що реалізуються за допомогою публічних акцій, в яких 

інформація передається через дію. Серед таких технологій досліджено: флеш-

моб, як технологію масових акцій для демонстрації політичних ідей, що 

організуються через комунікацію у мережі Інтернет; перформанс, як 

театралізоване дійство  з метою наочної демонстрації політичних ідей; 
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хеппенінг, як політичне дійство гумористичного характеру, спрямоване на 

привертання уваги, висміювання політичних ідей або суб’єктів політики. Дані 

технології інформаційного впливу дозволяють привертати увагу до політичних 

проблем або ідей, робити їх наочними та доступними для сприйняття; 

- набуло подальшого обґрунтування положення про те, що технології 

політичного лобіювання є специфічним різновидом політичних технологій 

інформаційного впливу, особливістю яких є застосування інформаційного 

впливу не з метою завоювання та утримання влади, а з метою тиску на 

політичну владу задля ухвалення політичних рішень. Запропоновано авторське 

бачення лобіювання як інформаційного обміну між групою тиску та 

представниками політичної еліти суспільства, що виражається у вигляді: 

допомоги в ухваленні політичних рішень, наданні інформаційно-аналітичного 

сприяння, інформаційного тиску, що здійснюється шляхом проведення 

інформаційних кампаній у засобах масової інформації та у мережі Інтернет. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 

сформульовані у його межах теоретичні положення, висновки та практичні 

рекомендації можуть бути використані політичними партіями, органами 

державної влади та громадсько-політичними рухами України для 

вдосконалення практики політичної комунікації та здійснення більш 

ефективного інформаційного впливу на суспільну свідомість, а саме для того, 

аби здійснювати ефективне формування політичного іміджу, комунікативну 

діяльність у мережі Інтернет, організацію масових політичних акцій з метою 

донесення певних інформаційних посилів до максимально широкої аудиторії, а 

також можуть бути застосовані співробітниками апарату вищих органів 

державної влади України, які відповідають за наукове й експертно-аналітичне 

забезпечення їх діяльності, та експертами науково-аналітичних установ 

громадянського суспільства. Теоретичні положення даного дослідження 

можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів у 

навчальному процесі з соціально-політичних дисциплін. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася на 

наукових міжнародних конференціях: Науково-практична конференція 

«Ідеологія в сучасному світі»  (м. Київ, 19-20 жовт. 2011 р.); щорічних 

міжнародних наукових конференціях “Дні науки філософського факультету” у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2010-2017 

роках; методологічних семінарах аспірантів та викладачів кафедри політичних 

наук філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у 2010-2018 роках, а також у процесі викладання дисертантом 

навчальних дисциплін “Політичні технології”, “Зв’язки з громадськістю у 

політичній сфері”, “Інтернет-технології в політиці” на спеціальності 

“Політологія” філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 38 

наукових праць, у тому числі монографію, 20 статей у фахових виданнях 

України, 1 з яких включена у міжнародну наукометричну базу, 5 статей у 

наукових періодичних виданнях інших держав  за  напрямом,  з  якого 

підготовлено дисертацію, 2 статті у наукових виданнях України, які додатково 

відображають наукові результати дисертації, а також 10 тез виступів на 

наукових конференціях. 

Структуру дисертації складають вступ, шість розділів, диференційованих 

на 12 підрозділів, висновки, список використаних джерел, додаток. Загальний 

обсяг дисертації становить 372 сторінки, список використаних джерел 

нараховує 295 найменувань на 20 сторінках. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

І. Основні підходи до розуміння політичних технологій 

Термін «політичні технології» набуває значного поширення у вітчизняній 

політичній науці починаючи з 90-х років ХХ ст., коли він входить в науковий 

дискурс на основі дослідження практики політичного управління та досвіду 

виборчих кампаній у пост-тоталітарних країнах колишнього СРСР. 

Загалом, у сучасній  політиці і політології досить поширені  категорії, що 

базуються на поняттях, котрі раніше застосовувалися, здебільшого, в 

інженерних дисциплінах: «тхнології», «техніка», «механізм» тощо. Наприклад, 

у формах: «технології реалізації влади», «сучасні політичні технології», 

«механізми управління», «інформаційні технології», «технології лобістської 

діяльності», «технології парламентаризму», «технології формування іміджу 

лідерів», «виборчі технології», «брудні» технології, «рекламні технології», 

«технології «паблік рілейшнз». З одного боку, дані словосполучення виражають 

у собі певну метафоричність, а, отже, і наукову несуворість, а з іншого – 

відображають прагнення до напрацювання у межах політичної науки 

практичних рекомендацій щодо реалізації політичного курсу та досягнень 

певних політичних цілей. 

Загальну характеристику сутності політичних технологій та дають праці 

Є. Вятра, В.П. Горбатенка, Л. Гонсалеса, Т. Грінберга, Р. Даля, Д. Істона, М. 

Кроз’є, М. Малишевського, Є. Малкіна, Дж. С. Міля, Дж. А. Паломбара, Дж. 

Сарторі, О. Соловйова, Х. Томаса, С. Хантінгтона, Ю. Шведи та ін. Аспект 

практичного політичних технологій розкрито у працях М. Дем’яненка, О. 

Колесникова, Л. Кочубей, Н. Лікарчук, В. Мокана, Д. Наріжного, А. Пойченка, 

О. Хромця, Є. Юрченка, В. Стоцького, Н. Яковлєвої та ін. 

У сучасній українській політичній науці проблеми політичних технологій 

в контексті інформаційного впливу досліджували В.М. Бебик, Д.І. Видрін, М.Ф. 

Головатий, В.А. Полторак, Г.М. Почепцов та ряд інших дослідників. Водночас, 

здебільшого у межах цих досліджень, не зважаючи на високий теоретичний 
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рівень та значну кількість вагомих наукових результатів, переважно вивчалися 

політичні технології як сукупність певних методів та принципів роботи, поза 

відображенням зв’язку з політичної теорією. При цьому, поширеною у 

вітчизняних публікаціях є точка зору на політичні технології як сукупність 

засобів реклами, «паблік рілейшенз», пропаганди тощо. 

Якщо вести мову про новітні технології інформаційного впливу у 

політиці, то у межах досліджень у галузі соціології, психології та теорії 

комунікації  проблематику мережевих комунікаційних співтовариств вивчали 

ряд російських дослідників. Зокрема, С. Коноплицький, О. Журавльова, С. 

Кремльова та ряд інших. Вивчення мережі Інтернет привертає увагу 

вітчизняних політологів. Зокрема, слід відзначити ряд новітніх праць М.М. 

Медведчука, що присвячені виборчим технологіям у мережі Інтернет, 

загальнотеоретичним аспектам використання мережі у політичній боротьбі, 

використанню у політичній комунікації блогів, як специфічної інтернет-

технології. Окремо необхідно згадати про працю С.М. Шкребця, котра 

присвячена детальному вивченню соціологічних аспектів функціонування 

такого мережевого комунікаційного середовища, як форум інформаційного 

ресурсу «Українська правда». 

Якщо звератися до проблеми новітніх технологій інформаційного впливу 

за допомогою конструювання іміджу, то тут варто згадати праці Г.Г. Почепцова 

та О.Г. Профатілової. Основна маса досліджень стосуються сутності іміджевого 

інформаційного впливу, типологізації політичних наративів та функцій 

наративу у політичному дискурсі. Водночас, політичний наратив, як поняття, у 

якому описується змістовне політичне послання, оформлене у вигляді тексту та 

призначене для реалізації певних політико-ідеологічних цілей, це несе у собі 

значний теоретичний потенціал для вивчення практики політичної комунікації 

у межах того чи іншого суспільства, вивчення основних ідей політичного 

дискурсу, дослідження цілей тих чи інших політико комунікативних активі 

(зокрема, і за умов сучасної України).  

Широкого розвитку дослідження політичних технологій набуло на 
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пострадянському просторі у Російській Федерації, де після розпаду СРСР 

сформувалася самобутня політтехнологічна школа, представниками якої, 

зокрема, є такі автори як Є. Малкін та Є. Сучков [168]. Їх загальновідома книга 

«Політичні технології» - перший повний посібник на пострадянському просторі 

з усіх питань політичних технологій. Книга є розвитком і узагальненням роботи 

авторів «Основи виборчих технологій і партійного будівництва», що витримала 

п'ять видань. У книзі «Політичні технології» вперше з єдиних методологічних 

позицій розглянуті питання підготовки і проведення виборчих кампаній, 

політичних кампаній і політичних проектів, а також питання партійного 

будівництва. Особлива увага приділена особливостям проведення 

загальнонаціональних і регіональних виборчих кампаній великими 

політичними партіями(паралельні кампанії). Книга написана на підставі 

російського досвіду і ілюстрована численними прикладами з практики 

російських виборчих кампаній і партійного будівництва останніх п'ятнадцяти 

років. Це обумовлює як позитивні моменти, так і негативні сторони даного 

досілдження. Зокрема, політичні технології авторами розуміються досить 

вузько, переважно, як виборчі та у контексті електорального процесу. Сам 

посбник орієнтований на надання практичних рекомендацій, а не на теоретичні 

узагальнення, що, загалом, і відповідає завданням, поставленим авторами даної 

публікації. Крім того, самі політичні технології класифікуються досить умовно, 

відносно до практики їх застосування, а не у плані сутнісних відмінностей. При 

цьому, «Політичні технології» - це це кращий на сьогодні підручник по 

політичним технологіям (у контексті організації електорального процесу) на 

усьому пострадянському просторі. Він вигідно відрізняється від безлічі 

виданих по цій темі книг передусім повнотою і системністю подання матеріалу, 

чіткою прив'язкою до реальних політичних умов. 

Заслуговує на увагу праця російського політтехнолога О. Матвейчева під 

оригінальною назвою «Вуха машуть віслюком: сумма політтехнологій» [173]. У 

даній книзі одного з найвідоміших російських політичних консультантів 

зібраний найбагатший досвід практикуючого пьехнолога, що висвітлює з різних 
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сторін складні теми політтехнології, маніпуляції масовою свідомістю і «зв’язків 

з громадськістю». Значна увага приділена осмисленню і систематизації 

практики політтехнологічної «гри» на російському полі, узагальненню досвіду 

політичних консультантів, своєрідних «воїнів креативу», запропоновані 

оригінальні авторські напрацювання. Також у книзі міститься аналіз розвитку і 

вдосконалення креативної «зброї» на основі російського менталітету. Значна 

увага приділена проблемам «адміністративного ресурсу», «чорного» піару і 

«промивання мізків». Відповідно, це обумовлює як сильні, так і слабкі сторони 

даної публікації. З одного боку, у ній міститься маса цікавих кейсів. Наявні 

оригінальні ідеї, як пов'язані з піаром, так і з соціальними взаємодіями в цілому 

(перевага мережевої організації над ієрархічною, методологія створення події, 

що запам'ятовується). Водночас, за усього багатства ідей та практичного 

досвіду, книга уникає теоретичних узагальнень, що не дозволяє розглядати її в 

якості наукового джерела. 

Якщо звернутися до української політичної науки, то тут, насамперед, 

необхідно згадати захищену 1999 року дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук дисертацію К. О. Ващенка – «Політичні 

технології як чинник демократичного розвитку суспільства». В роботі на 

підставі узагальнення існуючих у вітчизняній та зарубіжній літературі підходів 

дано визначення політичних технологій як наукової категорії, з'ясоване їх місце 

у структурі політичної культури та роль, яку вони відіграють у діяльності 

політичних суб'єктів демократичного суспільства, проаналізовано демократичні 

засади діяльності партій та рухів. Особливе місце у дисертаційному 

дослідженні належить  аналізу й узагальненню апробованих практикою базових 

технологій функціювання демократичного суспільства, а також  проблем їх 

застосування масовими політичними суб'єктами в сучасній Україні. Заслуговує 

на увагу дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

Д.Ф. Жигана «Політико-правові засади застосування політичних технологій у 

виборчому процесі». У ній, зокрема, автор пропонує власну градацію 

політичних технологій відповідно до ступеня регулювання виборчого процесу: 
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від ліберального виборчого законодавства до зарегульованого, жорсткого. 

У вітчизняній політичній науці політичні технології також нерідко 

досліджуються у контексті взаємозв’язку з іншими поняттями, які описують 

організовані політичні комунікації. Наприклад, такими, як «політичний PR». 

Поняття політичного PR міцно увійшло  у науковий обіг політологів України, 

позначаючи собою комплекс різноманітних явищ, пов’язаних із впливом на 

громадську думку засобами політичної комунікації. Водночас, у переважній 

більшості публікацій наявна тенденція занадто широкого та невизначеного 

предметно трактування сутності політичного PR. 

Зокрема, для Д.В. Ольшанського, політичний PR – це найширший 

комунікативний комплекс взаємодії політиків та суспільства, що включає в 

себе: політичне консультування, взаємодію зі ЗМІ, неформальні комунікації, 

політичну рекламу, медіа-планування, іміджмейкерську діяльність тощо [187]. 

Для української дослідниці Л. Кочубей політичний PR «є інструментом 

ефективного управління електоральним процесом, значущою складовою 

управлінської діяльності, стержнем політичного процесу…, від рівня якого 

багато в чому залежить усвідомленість і компетентність електорального вибору 

громадян» [141, с. 291]. 

Для В.А. Мойсеєва політичний PR виступає функцією державного 

управління, котра реалізується засобами політичного маркетингу, політичного 

менеджменту, іміджології тощо [215]. А. Коваленко здійснює комплексне 

дослідження феномену «чорного PR», називаючи ним «ті квазі- паблік 

рілейшнз, котрі грубо порушують як закон, так і загальноприйняті в суспільстві 

морально-етичні норми…„Чорний” PR як явище є неоднозначним принаймні з 

двох причин: 1) ігнорування з боку теорії паблік рілейшнз… 2) кон’юнктурних, 

заполітизованих, а часто і відверто пропагандивних оцінок, коли технології, 

подібні за структурою і контекстом застосування до “чорного” PR визнаються 

ледь не нормою істинних паблік рілейшнз, справжніх політичних технологій - 

залежно від конкретних політичних установок чи вподобань дослідника…» 

[133]. 
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Як бачимо у вітчизняній політичні науці політичний PR тлумачиться 

досить широко, включаючи в свій обсяг явища комунікаційного впливу, як 

легального так і незаконного характеру («чорний PR»), об’єднуючи будь-якій 

форми суспільно-політичної комунікації (реклама, імідж тощо), управління 

виборчими кампаніями, державно-політичний менеджмент та ряд інших явищ 

політичної дійсності, фактично ототожнюючись до поняття «практична 

політологія». 

Подібне розуміння сутності політичного PR входить у пряму 

суперечність із родовим поняттям «паблік рілейшнз», котре набуло широкого 

поширення у зарубіжних та вітчизняних публікаціях. Водночас, зведення 

усього комплексу технологій проведення виборчих кампаній а також 

різноманітних форм формування суспільних настроїв до поняття політичного 

PR суттєво розмиває обсяг останнього, змішує діяльність із паблік рілейшнз та 

політичну рекламу, пропаганду, маркетинг, маніпулювання тощо.  

Саме поняття політичних технологій є відносно новим, хоча і має тривалу 

ґенезу. Термін “технологія” походить від двох древньогрецьких  слів: “техне” – 

мистецтво, майстерність і «логос» – наука, знання, закон. У словниках 

технологію трактують: 

1)як сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 

операцій  у процесі виробництва чого-небудь; 

2)як сукупність  способів обробки чи переробки  матеріалів, виготовлення 

виробів,  проведення різних виробничих  операцій тощо;  

3) як науку про переробку і обробку матеріалів, способи виготовлення 

продукції та сукупність прийомів, застосовуваних у різних видах діяльності;  

4) як будь-який  засіб перетворення вихідних  матеріалів, в якості яких 

можуть виступати: люди, інформація  або фізичні матеріали — для  отримання 

бажаної продукції чи послуг [48, с. 10]. 

Техніка (від грец. τέχνη - мистецтво, майстерність, уміння) - сукупність 

навичок і прийомів  діяльності. У первісному своєму  значенні це слово 

зберіглося і тепер (техніка ораторської майстерності, музиканта, диригента, 
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танцюриста, художника, спортсмена і т.д.). Техніка займає проміжне становище 

між людиною і природою, як предметом праці. 

При створенні техніки і потім при її використанні реалізується система 

«людина - техніка - природа», у якій, певним чином, сполучаються і 

поділяються функції, встановлюється необхідне узгодження дій кожної зі 

сторін. У підсумку, певному рівню розвитку людини як суб'єкта праці 

відповідає відповідна техніка і, навпаки, кожний досягнутий рівень технічного 

розвитку вимагає адекватної підготовки фахівців, їх знань, кваліфікації [44, с. 

101]. 

Відповідно, техніка виступає основою людської цивілізації, провідним 

засобом творення світу культури. Варто наголосити на тому, що техніка, у її 

традиційному розумінні, стосується, у першу чергу, взаємодії між людиною та 

природою, а не міжлюдських взаємодій. 

Проте, вищим, у порівнянні з технікою, способом взаємодії людини та 

природи виступає технологія, котра є цілісною динамічною системою, що 

включає апаратні засоби, операції і процедури діяльності, управління цією 

діяльністю, необхідну для цього інформацію і знання, енергетичні, сировинні, 

кадрові та інші ресурси, а також сукупність економічних, соціальних, 

екологічних та інших наслідків, що певним чином впливають і змінюють 

соціальне і природне «середовище перебування» даної системи; сукупність 

процесів цілеспрямованого усвідомленої зміни, які утворюють взаємозалежні 

цикли логічно обумовлених перетворень речовини, енергії та інформації. 

Технологія, у першу чергу, спрямована на те, аби вказати конкретні 

операції і процедури, які, у результаті взаємодії суб’єкта та об’єкта, повинні 

створити умови для досягнення заявленого результату. Умовно кажучи, 

реалізація технології повинна забезпечити, щоб суб’єкт (А), залучивши 

інструменти (Б), спрямував їх на об’єкт (В), застосував певні дії (Г), і у 

результаті одержав наперед визначений результат (Д). При цьому, якщо ми 

ведемо мову про технології, то їх реалізація означає, що, за правильної 

реалізації процедур, результат завжди буде одним і тим самим, незалежно від 
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кількості повторювань. 

Безперечно, подібне розуміння поняття «технологія» створює проблему 

щодо його перенесення за межі взаємодії природи та людини, адже, очевидно, 

будь-який соціальний суб’єкт має суттєві відмінності, від суб’єкту 

природнього. 

Відповідно, «технологізація» соціальних процесів одразу наштовухується 

на низку серйозних проблем. 

По-перше, соціальні процеси не є універсальними, а можуть бути 

детермінованою особливостями культури певного соціуму. Відповідно, жодної 

уніеверсальної «соціальної технології», придатної до однакового застосування 

у всіх суспільствах, виокремити неможливо. 

По-друге, із першого походить та обставина, що неможливо розробити 

соціальну технологію, аналогічної, приміром, до хімічної, яку можна буде 

відтворити у будь-якій точці землі, маючи необхідні інгрідієнти, та 

відтворюючи необхідні процедури. 

По-третє, все це означає значний рівень субєктивізму у розробці та оцінці 

соціальних технологій, які, у результаті, вже не можуть бути назвати 

технологіями у повному сенсі цього слова. 

Це унеможливлює розробку соціальних технологій, ідентичних до 

природничих. Водночас, явищем сучасної політичної дійсності стає поширення 

терміну «технології» не лише на природничі, але й соціальні аспекти, 

виражаючись, зокрема, у феномені «політичних технологій». 

Дослідники говорять про технології в політиці в доіндустріальну епоху в 

умовах давньогрецьких полісів (Ю.Давидов про технології завоювання 

аристократами симпатій мас), в тоталітарних системах (М.Дюверже про 

технології пропаганди і політичної реклами). Дж. Сарторі, аналізуючи різні 

аспекти демократії, використовує вираз «технологія демократії», маючи на 

увазі процеси просування до управлінських посад в умовах демократичної 

системи. Е.Кассірер у роботі «Техніка сучасних політичних міфів» 

використовує поняття «техніка» для визначення технології управління масами 
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за допомогою міфів. В.Подорога говорить про технології влади як несвідомого 

влади, яке не може бути продубльованим в свідомості політичних суб’єктів 

[142]. Відповідно, це обумовлює необхідність визначенння поняття «політичні 

технології», виходячи із того поширення, якого воно набуває у сучасній 

політичній науці. 

На основі аналізу новітніх наукових публікацій, необхідно відзначити, що 

загальне  визначення “політичної технології”  зводиться до системи прийомів, 

технік послідовного досягнення бажаного результату у тій чи іншій сфері 

політичної діяльності. 

За такого розуміння, політичні технології є сукупністю процедур, засобів 

і  способів діяльності, які послідовно застосовуються і спрямовані на найбільш 

оптимальну та ефективну реалізацію цілей та завдань конкретного суб’єкта в 

певний час і в певному місці. Відповідно, політична технологія, практично, 

ототожнюється змістовно до будь-яких інших технологічних форм. При цьому, 

«виробництво» політики також подається за аналогією до «виробництва» будь-

яких товарів або продуктів. 

Проте, змістовно ці поняття мають суттєву відмінність, оскільки 

політична технологія має справу не з незмінними речовинами і матеріалами, а з 

нестабільними та не прогнозованими соціальними спільнотами. Якщо, 

наприклад, технологія створення будівельних матеріалів може точно визначити 

співвідношення сировини, використання тих чи інших засобів у часовому плані, 

то політична технологія може передбачати лише певні варіанти дій, оскільки 

об’єкт політико-технологічних дій постійно змінюється. 

Тому, згідно до такого підходу, добре організована та продумана 

політична технологія передбачає наявність не лише конкретних методів 

досягнення бажаного результату, тобто певного «рецепту» дій, але й певні 

стратегічні передумови реалізації технології, стратегію роботи, що спирається 

на досягнення політичної теорії. Більше того, можна зазначити, що серед усіх 

форм технології, саме соціальні є найбільш залежні від стратегічного напрямку, 

який задається теорією. 
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Специфіка політичних технологій виражається і у численних формах 

останніх, серед яких виокремлюють: розробка і ухвалення певних політичних 

проектів і рішень; реалізація політичних рішень; технології формування 

політичної влади; виборчі технології; технології організації діяльності 

політичних партій, організацій, об’єднань; технології формування 

громадянської свідомості, політичної культури; технології формування 

громадської думки; технології узгодження суспільних інтересів; технології 

розв’язання політичних конфліктів тощо. 

Підсумовуючи різні підходи до визначення політичних технологій, можна 

виокремити декілька основних: 

1. Діяльнісний підхід, за якого політичні технології розглядаються як 

певна послідовність дій, виконання яких має забезпечити бажаний політичний 

результат. 

2. Проблемний підхід, що тлумачить політичні технології як комплекс 

реакції на певні політичні проблеми, що дозволяють уникати ускладнень та 

забезпечують політичну стабільність. 

3. Кратологічний підхід, за якого політичні технології виступають 

механізмом реалізації політичної влади у всій її повноті.  

У будь-якому випадку, політична технологія виступає певною формою 

взаємодії із світом політики, що спирається на відпрацьовані процедури 

управління політичними процесами. 

Проте, це одразу породжує проблему об’єднання під терміном «політичні 

технології» різновеликих та відмінних за своєю природою явищ. Зокрема, 

російський дослідник М. Анохін наголошує на необхідності розмежування 

термінів «політичні технології»  і «технології в політиці». Останнє  поняття 

може включати не тільки переважно політичні компоненти, але й широкий 

спектр організаційних, дипломатичних, військових, фінансових, 

інформаційних, психологічних, комп'ютерних і інших форм і методів 

діяльності, спрямованих на досягнення поставлених політичних цілей [44, с. 

102]. 
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Політичні технології являють собою струнку систему дій по вирішенню 

практичних політичних завдань і разом з тим - це система що розвивається, 

тому що збагачується новими операціями під час процесу реального втілення. 

Не існує певних універсальних технологій, оскільки мінливість поля 

політики зумовлює потребу постійних змін і політико-технологічного 

забезпечення. Відповідно, оскільки не можна постійно винаходити нові 

технологічні прийоми, вони мають на чомусь базуватися, мати в основі певні 

непорушні принципи, котрі і знаходяться у політичній теорії, що також у 

базується на творчому описі політичної дійсності. Політичні технології стають, 

таким чином, певною сполучною ланкою між теорією і методологією з одного 

боку і політичною практикою. 

Модель технологізації конкретного рівня політичного простору містить у 

собі: середовище (політичну діяльність), фактори і умови, що сприяють 

ефективності, якісному протіканню політичної ситуації. Методологія, в даному 

випадку, спирається на певні прийоми, властиві і для політичної теорії. 

Продовжючи дану логіку, російські дослідики Є. Малкін та Є. Сучков 

пропонують виокремлювати технології «кулуарної» та «публічної» політики 

[168, с. 20]. 

На їх думку, елітарна політика теж має свої технології (приховані, 

бюрократичні), проте основною умовою функціонування політичних 

технологій є конкурентна публічна політика (за умов тоталітаризму її місце 

займає офіційна державна пропаганда). 

Водночас, важко не помітити, що поділ політичних технологій на 

«кулуарні» та «публічні» видається достатньо штучним, адже далеко не всі 

«кулуарні» технології здійснються приховано, так само як і не всі «публічні» - 

відкрито. Насправді, у даному випадку російські дослідники просто 

констатують природне розмежування технологій, повязаних з безпосереднім 

політичним управлінням, та технологій, які спрямовані на досягнення певного 

політичного впливу. 

Водночас, за подібного розуміння, можна виокремити дві великі групи 
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політичних технологій, у які можуть бути об’єднані всі описані вище типи. 

По-перше, це технології, які описують безпосереднє управління 

політичними процесми. 

По-друге, це технології, які стосуються опосередкованого впливу на 

політику за допомогою формування громадської думки. 

Перший тип – це прямі політичні технології. Вони стосуються процедур, 

які є звичними на різних рівнях політичної системи. Наприклад, це численні 

технології державного управління. Зокрема, технології законодавчого процесу, 

технології діяльності органів виконавчої влади тощо. Вони характеризуються 

регламентованістю на основі відповідних правових норм, що і визначає їх 

придатність для технологізації. Крім того, прямі політичні технології 

стосуються і різноманітних аспектів державного управління, що не 

регламентуються жостко законодавством. Наприклад, тхенології розробки 

політичних рішень, які описують процедури та механізми, яким чином 

ухвалюються найбільш ефективні політичні рішення. Далі, прямі політичні 

технології так само описують безпосередню взаємодію політичних інститутів у 

ході реалізації ними власних функцій у межах політичної системи. Наприклад, 

до числа подібних технологій можуть бути віднесені технології 

функціонування законодавчих органів влади, які виходять за межі 

регломентованих законодавчих процедур. 

Усі вказані вище технології, не зважаючи на досить значні відмінності 

між ними, все ж мають і виразні спільні риси. 

По-перше, це безпосереднє управління політичними процесами, 

здійснюване на основі правових норм або політичних рішень. 

По-друге, це прозорий характер технологій для тих, хто відповідає за їх 

реалізацію. 

По-третє, це процедурна строгість та зв'язок між очікуваним результатом 

та виконаними діями. 

По суті, прямі політичні технології описують реалізацію політики 

представниками політичної еліти. Фактично, вони найбільш повно 
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відповідають первісному значенню терміну «технології», оскільки справді 

дозволяють «технологізувати» політичні процеси, тобто забезпечувати 

очікувані результаті на основі реалізації визначених процедур. 

Вондочас, парадоксальність ситуації полягає в тому, що сам термін 

«політичні технології» на даний момент закріплюється, перважно, за іншим 

типом політичних технологій – технологій інформаційного впливу, що 

засновані не на прямій реалізації політиці, а на опосередкованому впливі на неї. 

Політичні технології інформаційного впливу засновані на наступній схемі. 

Перш за все, вони означають вплив за допомогою інформації на громадську 

думку. Далі, сформована відповідним чином громадська думка забезпечує 

зворотній вплив на політику та реалізацію поставлених завдань: формування 

влади за допомогою виборів, легітимацію політичної влади, лобіювання 

політичних рішень, ствоерння позитивного іміджу політика тощо. Політичні 

технології інформаційного впливу засновані на зростаючій ролі громадської 

думки у політиці за умов демократизації сучасного суспільства. 

У переважній більшості сучасних держав саме суспільство санкціонує 

формування влади через механізм загального виборчого права. Визнання 

суспільством означає легітимність, а, отже, і ефективність влади. Водночас, 

послаблення рівня легітимності може означати кризові явища у політичній 

системі. 

Це обумовлює задачу управління суспільними настроями та, ширше, 

громадською думкою, що може здійснюватися, у першу чергу, саме засобами 

інформаційного впливу. Оскільки впливати на суспільство можна або 

примусом, або переконання, тобто інформацією. Але примус не може вирішити 

ключові задачі, пов’язані зі стабілізацією та легітимацією влади. 

Політичні технології інформаційного впливу стосуються різних аспектів 

формування громадської думки. Здебільшого, саме вони позначаються 

терміном «політичні технології», оскільки асоціюються із прийомами, які 

застосовуються у електоральному процесі. 

Водночас, політичні технології інформаційного впливу не вичерпуються 
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електоральними технологіями, а відповідають за різні аспекти управління 

громадською думкою з метою впливу на політичний процес. 

Проте, у цьому полягає проблема можливості визначення політичних 

технологій інформаційного впливу саме як «технолгій» у суворому розумінні 

даного терміну. Як вже відзначалося частвово вище, ще з часів давньогрецької 

філософії утвердилося розмежування термінів «техне» (уміння, навичка, 

ремесло) та «софії» (тобто мудрості). Якщо перше відбивало у собі виключно 

практичний, повсякденний набір умінь ремісника, котрий постійно займається 

виробництвом однорідних речей, то друге стосувалося абстрактної мудрості, 

щодо абстрактних сутностей, відповідей на найбільш загальні питання 

людського життя. 

Саме подібна «філософія» (любов до мудрості) позначала собою істинно 

благородне, достойне вільної людини – громадянина світосприйняття, на 

противагу до заглибленого у буденність ремісника, котрий виконував 

«технічну» працю. З такого філософічного ставлення до опису дійсності і 

походить традиційна середньовічна «наука», спрямована не на прикладні 

дослідження а на пошук «мудрості» та її відгалуження – політична філософія, 

що апелювала не до практичних аспектів державного будівництва, а до 

абстрактних конструкцій «ідеальної держави», що ми можемо побачити у 

відповідних трактатах Платона, Аристотеля, Томи Аквінського тощо. 

Сама постановка питання про «політичну технологію» суперечила 

світосприйняттю політичних філософів періоду Античності або Середньовіччя. 

При цьому, політична технологія, хоча і не визнана офіційно, існувала, тим не 

менше, на практиці та відігравала свою роль у діяльності будь-яких видатних 

правителів та державних діячів усіх періодів людської історії. Водночас, 

відмова від філософського осмислення технологічних аспектів політчиного 

управлння не означала відсутності спроб технологічного освоєння світу 

політики вже за часів Античності. 

Загалом, можна встановити закономірність, згідно до якої політична 

система суспільства передбачає активне залучення політичних технологій 
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інформаційного впливу за умови публічного та відкритого характеру, що 

передбачає обрання посадових осіб та звітування про виконані обов’язки перед 

широкими верствами суспільства. Перші приклади подібної публічної моделі 

організації політичної системи демонструють державні утворення періоду 

Античності. Насамперед, мова про давньогрецькі поліси та давньоримську 

республіку. 

Специфікою давньоримських магістратур була їх терміновість та 

неоплатність. Магістратури були не професійними чиновницькими посадами, а 

вираженням республіканських чеснот і передбачали виконання громадянами 

своїх обов’язків власним коштом, тому залишалися доступними, переважно, 

представникам заможної верхівки (нобілітету). 

Відповідно, оскільки магістрати моли бути заміщені лише у ході обрання 

на народних зборах, то це зумовлює необхідність застосування потенційними 

кандидатами певних політичних технологій, які могли б допомогти у одержанні 

максимальної підтримки з боку квіритів (громадян Риму). 

Підвищенню ролі політичних технологій у Римській республіці сприяло: 

1) публічний характер політичної системи, за якої влада санкціонувалася 

народними зборами; 2) значне зростання кількості громадян до близько 300 

тисяч у ІІ ст. до н.е., що ускладнювало особистий контакт кандидатів та 

електорату; 3) максимізація ролі публічних виступів та ораторського мистецтва 

як фактору політичної боротьби. 

Саме у Давньому Римі розвиток політичних технологій зумовив появу 

професіоналів, які опікуються проведенням тих чи інших політичних кампаній. 

Відбувається професіоналізація не лише самої політики, але і політичних 

технологій.  

Відповідно, можна зробити висновки: 1) розвиток публічної політики 

призводить до зростання ролі громадянського суспільства в управлінні 

державою; 2) необхідність залучення громадянського суспільства зумовлює 

зародження політичних технологій, особливо за наявності у держави значимих 

виборних посад. 
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Як підсумок, можна сказати, що уже у давні періоди людської історії ми 

спостерігаємо перші спроби «технологізації» політики та політичного 

управління, що було обумовлено практичною необхідністю завоювання влади 

через вплив на процедури заміщення державних посад та на громадськість, як 

джерело ухвалення відповідних рішень. Потреба обиратися на ключові 

політичні посади примушувала кандидатів античності накопичувати та 

систематизувати інформацію щодо успішних «політичних кампаній», виводити 

певні закономірності, та розробляти прийоми, які, за умови їх застосування, 

мали б забезпечити досягнення потрібного результату. 

Відповідно, «політичні технології» починають зявлятися набагато ранше, 

ніж виникає сама постановка питання про їх можливість, та про життєздатність 

технологічного підходу до політичного процесу. Життя вимагало 

інструментарію реалізації політики, і практика надавала відповіді на суспільно-

політичний запит. 

За певного рівня абстракції ми можемо назвати виданих державних діячів 

епохи середньовіччя (таких як, наприклад Філіп Красивий у Фракції або 

Фрідріх ІІІ у Німеччині) політтехнологами-практиками, котрі засвоювали на 

основі практичної діяльності ключові політичні технології: комунікації с 

суспільством та репрезентації політичної влади, внутрішньополітичної 

боротьби, розширення соціальної бази та легітимності власної влади тощо. 

Відповідно, тодішні «поітичні технології» слугували своєрідним 

«мистецтвом» небагатьох політиків-практиків, що засвоювали його, переважно, 

на основі власного життєвого досвіду. При цьому, певних наукових праць на 

цю тему не було, оскільки наукове осмислення подібної діяльності у рамках 

схоластичної науки було неможливим. Відповідно, політика існувала у вигляді 

своєрдного «ремесла», що, як комплекс відповідних зань, передавалася від 

одного покоління державно-політичних діячів до іншого, збагачучись новими 

пракладами успішної або помилкової реалізації державної політики. 

Поступовий розвиток суспільства та пов'язане з ним зростання рівня 

освіченості, заплутаності політичного процесу, необхідності легітимації 
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державної влади поставили ще гостріше питання про потребу опису та 

систематизації наявних на той час прийомів технологічного «виробництва 

політики». З цією задачею блискуче (як на свій час) впорався Н. Макіавеллі, 

котрий у своїй фундаментальній праці «Державець» зробив опис технології 

влади періоду пізнього середньовіччя, конкретних кроків для укріплення її 

стабільності, засобів завоювання та утримання влади та цілого ряду інших 

політико-технологічних механізмів. Це зумовило сформувало альтернативну 

традицію у політичній науці – не опису ідеального стану політичної системи, а 

дослідження механізмів реалізації державної влади на основі ціннісно-

нейтрального вивчення реальних політичних об’єктів. 

Обидві тенденції або традиції існують і до цього часу. Поступово із 

початком біхевіоралістичної революції спочатку у політичній науці США, а 

згодом у світовому масштабі, політологія все чіткіше починає усвідомлюватися 

як наука про фактичний стан справ у політиці, а не про теоретичне 

обґрунтування ідеальної політичної системи (цим починає займатися політична 

філософія як автономна галузь знання). 

Політологія починає розглядатися у відповідності до критеріїв 

«корисності», що наближає її до необхідності вивчення теоретичних проблем. 

Проте і за таких змін теоретична політологія зберігає свою значимість як 

комплекс концепцій високого рівня узагальнення (таких як, наприклад, «теорія 

демократії» чи численні концепції «політичної системи). Політична наука, 

навіть і порвавши із відстороненими філософствуваннями, тим не менше не 

перетворюється на набір зафіксованих у літературі технологічних прийомів, а 

зберігає свій теоретичний потенціал, оскільки саме ступіть теоретичної 

розробленості і значною мірою відокремлює певну галузь знання саме в якості 

самостійної науки. 

Особливо гострого характеру суперечність між теорією та технологією 

зберігається на пострадянському просторі, де про політичну технологію вже 

досить давно говорять як про самостійну галузь політологічного знання, що 

засвідчено значним обсягом відповідних наукових публікацій. 



43 
 

Загалом, подібна ситуація зумовлена різкою, революційною 

трансформацією політичної науки, що відбулася у 90-ті роки минулого 

сторіччя. Якщо за часів СРСР політична наука була жорстко обмежена 

ідеологічними рамками та предметом дисципліни «науковий комунізм», то 

падіння тоталітаризму призвело до початку формування комплексної та 

багатоскладової парадигми політичної науки. 

Наука мала повністю перебудуватися до потреб нових вимог, перейти від 

жорсткої догматики та відсторонених теорій марксизму-ленінізму до мінливої 

практики пострадянської політики. 

Відповідно, жорстка невідповідність наявної теорії і політичної практики 

призвела до своєрідного пострадянського явища – розмежування політичної 

науки та політичних технологій у дві різні, автономні галузі знання та 

професійної діяльності. Сформувався особливий професійний клас 

«політтехнологів», котрі спеціалізувалися, здебільшого, на електоральних 

технологіях (тобто, процедурах проведення виборчих кампаній). 

Подібний підхід у науковій літературі відображений, зокрема, у 

публікаціях російських політтехнологів Є.Малкіна та Є. Сучкова, для яких 

поняття “політтехнології” досить важко відокремити від поняття “публічна 

політика”, яке добре відоме чи не з часів Перикла. На думку російських авторів, 

необхідно говорити не про політичні, а про виборчі технології, тобто про 

специфічні технології організації виборчих кампаній. Поняття 

“політтехнології” краще використовувати в іншому значенні. Воно має 

виражати доцільне поєднання політичних підходів, принципів і засобів для 

впровадження у політичну систему нових ідей, моделей, механізмів чи їх зміни. 

Доречно говорити про політичні технології виведення країни з економічної і 

політичної кризи, формування громадянського суспільства, розвитку ринкової 

економіки, управління державою і суспільством чи окремими організаціями як, 

наприклад, силовими структурами, а також взаємодії уряду і парламенту, 

парламенту і президента та ін. [168, с. 20-21]. 

Як вже зазначалося вище, технологія – це опис конкретних процедур для 
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досягнення бажаних цілей. Це практичний опис дій, що можуть і мають 

призводити до бажаних результатів, і у цьому сенсі технологія змістовно 

протистоїть теорії, котра побудована на основі узагальнених суджень і не 

покликана пояснювати як робити ті чи інші дії. Тут варто згадати визначення 

політичних технологій, запропоноване українським дослідником В. Бебиком, 

котрий зазначає, що «політичні технології – це сукупність методів і систем 

послідовних дій, спрямованих на досягнення певного політичного результату» 

[47, с. 36]. Проте, це не означає, що теорія виключає технологію. Навпаки, 

справжня комплексна та обґрунтована теорія передбачає технологію своїми 

основними положеннями, як можливість реалізації запропонованих наукових 

положень. 

За такого розуміння політичні технології жодним чином не тотожні до 

паблік рлейшнз, як до цілком самостійної наукової та навчальної дисципліни. 

Якщо паблік рілейшнз покликано забезпечити гармонійні стосунки з 

громадськістю через управління комунікативними процесами та створення 

сприятливого іміджу, то технології присвячені не стільки зв’язкам із 

громадськістю, скільки аспектам функціонування самого політичного 

механізму. 

«Технологія – це система… Головний елемент, який відрізняє 

«технологію» від «методів» – це опис кінцевого результату. Політична 

технологія забезпечує результат на виборах (успіх певного політичного діяча 

або партії), а методи, які використовуються можуть бути й інших наук 

(психології, соціології тощо). Головне завдання політичних технологій – зміст 

політичних кампаній» [44, с. 102].  

Специфікою політичних технологій як особливої галузі політичної 

діяльності є наступне: 

1. Оскільки політика є «продажем» нематеріальних сутностей (таких 

як «віра у краще майбутнє»), то, відповідно, і сутності ці не можуть бути 

продані так само як і матеріальні товари. Якщо матеріальні товари можуть бути 

оцінені за якістю, то для «політичного товару» головним критерієм є 
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доступність або «зрозумілість» для публіки. 

2. Потреба роботи з виборцями, котрий виступає не просто пасивним 

споживачем товару, але учасником політичного процесу. Відповідно, об’єкт 

роботи виступає і споживачем, що ускладнює взаємодію у системі «суб’єкт-

об’єкт» та не може бути вирішено поза теоретичними розробками. 

3. Проблема управління – політичні технології вимагають особливих 

навичок політичного управління, котрі не тотожні до економічного або 

адміністративного [168, с. 26-28]. 

Відповідно, можна викормити наступні сфери застосування політичних 

технологій: виборчі кампанії; політичні кампанії (підтримки, спротиву, збору 

підписів); політичні проекти; партійне будівництво. Відповідно, даним сферам 

застосування політичних технологій відповідають і галузі загальної теорії 

політики, відповідно: електоральна політологія теорія груп інтересів, 

партологія тощо. Технологія, за таких умов, виступає вираженням теоретичного 

знання у практичних умовах. 

За своїм змістом політичні технології інформаційного впливу пов’язані з 

такими поняттями як політичний менеджмент та політичний маркетинг, які 

детально вивчав український дослідник В. Бебик. 

Відповідно, політичний менеджмент - система управління політичною 

сферою суспільства на основі використання форм, методів і технологій 

правового менеджменту, політичного маркетингу та політичної психології. 

Згідно до концепції В. Бебика [47], політичний менеджмент передбачає 

розгляд, ухвалення та втілення в життя політичних рішень, за що, зокрема, 

відповідає політична еліта суспільства. Реалізація рішень здійснюється за 

допомогою систем санкцій та заохочень, які застосовуються для схвалення 

виконання рішень та покаання за протидію їх реалізації. При цьому, періодично 

потрібно застосовувати різноманітні техніки умовлять, що використовують 

раціональні та ірраціональні аргументи та мають вплинути на свідомість 

об’єкта. 

Маніпулювання суспільною свідомістю у рамках політичного 
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менеджменту покликане вплинути на суб’єкти політики таким чином, аби 

останні не розуміли, що вони перетворюються на об’єкт маніпуляції. Як бачимо 

з цього розуміння політичного менеджементу, це поняття є більш широким, 

аніж поняття політичних технологій, адже охоплює, фактично, усі аспекти 

взаємодії політичної еліти та громадянського суспільства, що є не лише 

інформаційними, але й матеріальними (заохочення та санкції аж до фізичних). 

При цьому, В. Бебик під політичним маркетингом розуміє «сукупність 

форм, методів і технологій дослідження, проектування, регулювання і 

впровадження у суспільно-політичну практику тих чи інших настанов 

суспільної свідомості з метою завоювання та утримання контролю за ринком 

влади» [47, с. 173-174]. Особливістю подібного підходу є застосування 

ринкового підходу для осмислення політичних категорій. 

Політичні технології активно використовують досягнення суміжних 

галузей соціально-політичного та гуманітарного знання, однак не зводяться до 

них. Основою для політичних технологій виступає політична теорія, концепції 

якої виступають стратегічною умовою для реалізації технології. 

Також необхідно відзначити, що розмежування політичної теорії та 

політичної технології як двох різних способів осягнення політичної дійсності 

має тривалу історію та базується, переважно, на різних підходах до світу 

політики. Формування сучасної політичної науки позначилось двома 

тенденціями: технологізацією теорії та перетворення політичних технологій з 

мало-систематизованої області практичних рекомендацій на об’єкт 

політологічного дослідження, що засвідчено у численних наукових публікаціях. 

Якщо для теорії головним критерієм оцінки є науковість, то для 

технології – це ефективність, тобто спроможність до реалізації поставлених 

завдань. Політична технологія наукою не є і не може бути, оскільки вона не 

спрямована на виконання ключових наукових завдань: створення цілісної 

наукової картини дійсності, теорій, концепцій. 

Сфера технології – реалізація конкретних завдань по забезпеченню 

виборчих кампаній, реалізації влади, організації політичних партій тощо. 
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Політична теорія виступає, за таких умов, стратегічною основою для складання 

технологічних планів. При цьому, політичні технології передбачають залучення 

досягнень інших наукових дисциплін (соціології, психології, «зв’язків з 

громадськістю» тощо), але жодним чином не зводяться до них. 

В свою чергу, політичні технології, як практична реалізація політики, 

виступає площиною для польових досліджень ефективності та значимості тих 

чи інших політичних концепцій. Оскільки головним критерієм істинності 

виступає практика, то, очевидно, саме сфера політичних технологій має бути 

головним науково-дослідницьким центром політичної науки. 

Відповідно, політична теорія та політичні технології, не зважаючи на 

численні історичні непорозуміння, залишаються суміжними сферами, 

поєднаними нерозривним зв’язком теоретичного знання та його практичної 

реалізації. 

Важливо ще раз наголосити на значенні розрізнення «політичних 

технологій» та «технологій в політиці». 

Очевидно, що політична діяльність, як і будь-яка інша свідома діяльність 

людини передбачає застосування певних процедур, які ми цілком можемо 

називати технологіями, якщо вони вказують на шлях досягнення певного 

результату. Водночас, ці процедури, за всієї своєї «технологічності», не можуть 

бути названі «політичними технологіями». Останні передбачать досягнення 

результату через вплив на соціальний суб’єкт політики. Він спонукається до 

певних дій та кроків через застосування різноманітних комунікативних, 

маніпулятивних та інших технологій, які, зрештою, формують громадську 

думку, і, таким чином, визначають політичний процес. 

Це робить політичні технології такими, що, не повною мірою, 

відповідають своїй назві, адже «технологізація» політики ніколи не може бути 

повною та досконалою. Оскільки технології апелюють до соціальних суб’єктів, 

то вони, відповідно, не можуть некритично відтворюватися від одного випадку 

до іншого. Фактично, «технологія» у політиці має вироблятися індивідуально 

для кожного конкретного випадку, що означає метафоричний характер даного 
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терміну, який, по суті, описує низку різноманітних феноменів. 

Водночас, багатоманітність явищ, які ми описуємо у межах поняття 

«політичні технології», все одно дозволяє виокремити низку характерних рис, 

що їх вирізняють. 

По-перше, політичні технології орієнтовані на досягнення політичного 

результату, а не на реалізацію інших цілей, і тому завжди є прикладними. 

По-друге, політичні технології є процесуальними, тобто передбачають 

опис конкретних процедур, виконання яких може допомогти у забезпеченні 

потрібного результату. 

По-третє, політичні технології орієнтовані на широкі суспільні верстви, 

соціальні суб’єкти політики. По суті, вони є механізмом реалізації політичної 

влади, але не у прямій, наказовій формі, а у опосередкованій, що може 

забезпечувати вищу ефективність реалізації поставлених цілей. 

Відповідно, необхідно відзначити, що саме політичні тенології 

інформаційного впливу найбільш повно виражають у собі специфіку саме 

політичних технологій. 

По-перше, вони стосуються саме публічної політики, тобто політики, яка 

є надбанням суспільного загалу, та впливає на найбільш значимі суспільні 

процеси. Тобто, політики, як такої. 

По-друге, вони передбачають управління складними процесами, 

пов’язаними з легітимацією або делегітимацією влади, мобілізацією громадян, 

політичною комунікацією тощо. 

1. Отже, підсумовуючи все сказне вище, необхідно відзначити, що 

політичні технології як механізм реалізації політичних цілей формуються вже 

на перших етапах історії людства, однак тривалий час існували у вигляді 

практичних настанов і не систематизувалися у контексті наукового підходу до 

вивчення даного явища.  

2. Як і будь-які соціальні технології, технології політичні не є 

технологіями у суворому сенсі цього слова (тобто, сукупністю прийомів та 

методів, реалізація яких має забезпечити необхідний результат), а є набором 
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прийомів, які підвищують імовірність досягнення запланованого результату, 

але не гарантують його. 

3. Складність застосування технологічного підходу до політичних явищ 

обумовлена тим, що соціальний суб’єкт політики є мінливим, а тому не може 

реагувати однаково на ті самі виклики. 

4. Термін «політичні технології» може позначати як технології 

політичного впливу, так і апаратні технології організації політики. Якщо 

другий тип позначає будь-які спроби застосування технологічного підходу до 

управління політичними процесами, то перший тип позначає собою вплив на 

соціальний суб’єкт політичних процесів, аби спонукати його до певних 

прогнозованих політичних дій (участь у виборах, голосування, підтримка 

масових акцій, схвалення дій уряду, визнання політичної влади легітимною 

тощо).  

5. Якщо організаційні технології описують загальновідомі процедурні 

моменти, пов’язані з організацією політичного процесу (наприклад, у вигляді 

технологій ухвалення політичних рішень), то другі описують засади 

політичного управління громадською думкою та масовою поведінкою в 

політиці. Тому, здебільшого, у широкому вжитку термін «політичні технології» 

позначає саме «політичні технології інформаційного впливу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Форми реалізації політичних технологій інформаційного впливу 

Політичні технології реалізуються у практиці політично діяльності у 

різноманітних формах, що обумовлено специфікою технологічного підходу до 

політичних явищ. Загалом, поняття політичних технологій охоплює досить 

широкий перелік засобів політичного впливу. 

Якщо вести мову про політичні технології інформаційного впливу, то 

необхідно відзначити, що подібний вплив може здійснюватися у різних формах, 

які, насамперед, можна виокремити на основі різного рівня інформаційної 

насиченості. 

Якщо спробувати зобразити форми реалізації політичних технологій у 

вигляді певної умовної «шкали», то найбільш «іненсивними» у плані 

політичного впливу будуть технології політичної пропаганди та т.зв. 

«промивання мізків», а найменш інтенсивними – технології «зв’язків з 

громадськістю». 

Інтенсивні форми реалізації політичних технологій інформаційного 

впливу орієнтовані на те, аби домогтися зміни політичних установок індивіда 

шляхом інтенсивного тиску протягом відносно невеликого проміжку часу. 

При цьому, пропаганда вирізняється рядом фундаментальних 

особливостей. 

По-перше, вона орієнтована на виключення будь-яких моральних 

проблем за межі проблематики інформаційного впливу. Пропаганда 

орієнтована виключно на досягнення поставленої мети, а не на її моральнісну 

оцінку. 

По-друге, пропаганда, як технологія інформаційного впливу, створює 

«чорно-білу» схему світу, у якій відсутні можливості неоднознаних тлумачень 

тих явищ, про які поширюється інформаці. У ній присутні лише «світлі» герої 

та «темні» вороги, а оціночні судження – завжди категоричні. 

По-третє, пропаганда заснована на украй інтенсивному інформаційному 

впливі, що заснований на постіному повторенні певних базових ідей та образів, 

які, зрештою, повинні викликати стандартну зворотню реакцію з боку тих, на 

кого спрямований подібний вплив. У технологічному сенсі, пропаганда являє 
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собою повторення одних і тих самих тез у нескінченній кількості, що повинно 

забезпечити закріплення у суспільній свідомості потрібних пропагадистові 

образів та ідей. 

По-четверте, пропаганда передбачає спрощення тез, аби вони подавалися 

у максимально доступній для громадян формі. Пропагандистські тези мають 

бути сформульовані максимально просто та доступно, та, найголовніше, 

викликати однозначну реакцію з боку об’єкта, у формі різкого несприйняття 

або не менш різкого схвалення. 

По-п’яте, пропаганда передбачає максимальне залучення візуальних 

образів для ілюстрації політичних тез, які поширюються. «Мова пропаганди» 

орієнтована на візуалізацію та репрезентацію політичних ідей через конкретні 

символи, образи, персонажі тощо. 

Найголовніше, пропаганда – це інтенсивна форма політичних технологій 

інформаційного впливу, а це означає, що цей вплив має здійснюватися 

виключно монологічно. Успішна пропаганда передбачає, у першу чергу, 

однонаправленість впливу. Відповідно, будь-яка альтернативна інформація має 

вилучатися з інформаційного простору, аби пропаганда могла здійснюватися 

максимально ефективно. 

Менш інтенсивні форми реалізації політичних технологій інформаційного 

впливу можуть навпаки активно взаємодіяти з альтернативними точками зору 

та позиціями. Проте, перш ніж перейти до розгляду подібних форм, необхідно 

відзначити, що не існує технологій взагалі, адже кожна конкретна політична 

ситуація вимагає напрацювання унікального алгоритму дій, який може бути 

позначений терміном «політична стратегія». Стратегія передбачає попереднє 

вивчення політчиної ситуації, формулювання ключових ідей політичної 

кампанії, визначення цільових груп, до яких буде здійснюватися апеляція у ході 

проведення кампанії, визначення основних технологічних прийомів та кінцевих 

результатів, яких слід досягнути у результаті політичної кампанії. Це означає, 

що різні форми реалізації політичних технологій інформаційного впливу 

можуть комбінуватися та взаємодіяти у кожній конкретній політичній кампанії. 
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Однією з найпоширеніших форм, у яких, зокрема, реалізуються політичні 

технології, є т.зв. «політичний PR». Третє видання міжнародного Вебстерского 

тлумачного словника визначає паблік рілейшнз як «науку і мистецтво 

налагодження взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, фірмою або 

установою та її громадськістю» [139, с. 27]. 

За Рексом Харлоу Паблік рілейшнз - це особлива функція управління, 

покликана: встановлювати і підтримувати взаємозв'язки, взаєморозуміння, 

взаємовизнання і співробітництво між організацією та її публікою; здійснювати 

управління процесом вирішення проблем або спірних питань; допомагати 

керівництву у вивченні громадської думки і реагуванні на неї; допомагати 

керівництву ефективно змінюватися відповідно до  вимог часу; виступати 

системою завчасного попередження, допомагаючи передбачати тенденції 

розвитку. Відповідно, за такої позиції стратегія зв’язків із громадськістю 

виходить із гармонізації інтересів організації та тих, із ким вона взаємодіє. 

Як підсумок усього вищесказаного, один із провідних вітчизняних 

дослідників В. Королько визначає «Паблік рілейшнз» як науку і мистецтво 

налагодження стосунків та підтримання сприятливих взаємин [139, с. 20]. 

Відомий британський дослідник у сфері «паблік рілейшнз» Френк 

Джефкінс пропонує, на основі узагальнення значної кількості визначень, власне 

розуміння даної сфери, зокрема зазначаючи, що «паблік рілейшнз» складається 

з усіх форм планомірно здійснюваної комунікації, зовнішніх і внутрішніх, між 

організацією та її громадськістю з метою досягнення між ними 

взаєморозуміння [98]. 

Для Л.М. Федотової, Паблік рілейшнз – це «специфічна професійна 

діяльність, спрямована на встановлення взаєморозуміння і доброзичливих 

стосунків між суспільними суб’єктами… Засоби паблік рілейшнз включають у 

себе обмін інформацією, розповсюдження роз’яснюючи матеріалів, вивчення 

громадської думки» [256, с. 7]. 

Відповідно, усі визначення Паблік рілейшнз як сфери професійної 

діяльності, науки, навчальної дисципліни, об’єднує розуміння даної сфери як 
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діяльності з гармонізації стосунків організації та громадськості, дослідження 

громадської думки, поширення об’єктивної інформації, налагодження 

комунікативних каналів між об’єктом та суб’єктом комунікації. 

Подібна діяльність, з одного боку, виключає використання 

маніпулятивних засобів, а з іншого боку, означає, що паблік рілейшнз 

пристосовані до умов плюралістичного суспільства, де наявна вільна 

економічна конкуренція, демократичні принципи формування політичної 

влади, відсутність монополізму у сфері мас-медіа. Відповідно, і паблік 

рілейшнз, як прояв плюралістичного суспільства, передбачає використання 

засобів комунікації, двостороннього обміну інформації, переконання, а не 

одностороннього тиску та маніпуляції. 

Сформовані американськими дослідниками Д. Ньюсомом, А. Скоттом та 

Дж. Турком на основі визначення Паблік рілейшнз принципи зв’язків з 

громадськістю (Ньюсом, Скотт, Турк) стверджують наступне: основою 

успішності Паблік рілейшнз є абсолютна правдивість, ретельне планування і 

виконання програм, головною метою яких виступає задоволення суспільних 

інтересів; Паблік рілейшнз - професія, орієнтована на таке надання послуг, де 

основне значення мають інтереси громадськості, а не власна вигода; оскільки 

піармен зобов'язаний звертатися до громадськості і шукати в неї підтримки 

програм і політики організації, головним критерієм вибору цих програм і 

напрямків політики повинен бути суспільний інтерес; зважаючи на те, що 

піармен звертається до різних груп громадськості через засоби масової 

інформації…, він зобов'язаний зберігати чистоту цих каналів; піармени 

зобов'язані бути ефективними комунікаторами; працівники паблік рілейшнз 

повинні добре знати думки і настрої різних груп громадськості [139, с. 37-39]. 

Таким чином, паблік рілейшнз виступають не просто засобом впливу на 

громадську думку, а засобом гармонізації відносин між організацією та 

громадськістю, засобом забезпечення повного взаєморозуміння між різними 

учасниками комунікаційного процесу. Відповідно, за такого розуміння сутності 

паблік рілейшнз, останнє не тотожне за своїм змістом до маркетингу, 
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менеджменту, реклами, пропаганди тощо. 

Особливо на цьому у своєму посібнику наголошують Ф. Джефкінс та Д. 

Ядін. Зокрема, на думку британських дослідників, в основі відмінності реклами 

та паблік рілейшнз лежить той факт, що PR не є однією з форм рекламування і 

по суті це значно ширший вид діяльності. PR пов'язаний з усіма комунікаціями 

всієї організації, у той час як реклама, здебільшого, обмежена маркетинговою 

функцією за невеликими виключеннями, наприклад, такими, як наймання 

співробітників або фінансова реклама. Доти поки добре не усвідомите цей факт, 

ви не одержите повного уявлення про PR [98]. 

Аналізуючи суть політичної реклами, можна стверджувати, що вона 

виникає на межі політології, психології, маркетингу, соціальної філософії, 

політичної іміджології. Систематизуючи існуючі визначення реклами, 

російський дослідник С. Лісовський пропонує виходити із визначення реклами 

як платного, односпрямованого і безособового звернення, що здійснюється 

через засоби масової інформації та інші види зв’язку, які агітують на користь 

будь-якого товару, марки, фірми, підприємства, кандидата, уряду [за 191, с. 

157]. 

Відповідно, специфікою політичної реклами у порівнянні з політичним 

PR є її відкрито платний характер, прямий, неприхований вплив, стислість 

рекламних кампаній у часовому плані (здебільшого, обмеженого часовими 

проміжками політичних процесів). 

Реклама покликана привертати увагу, нагадувати про політичний процес, 

мобілізувати електорат тощо. Відповідно, політичний PR, на відміну від 

політичної реклами, здійснюється, здебільшого, не прямо, а опосередковано 

Політичний PR не обмежений у часі, а навпаки потребує ретельної роботи 

протягом тривалого проміжку часу. 

Політичний PR пов'язаний змістовно з політичною рекламою, оскільки 

вони виконують два аспекти однієї і тієї ж роботи по підвищенню політичного 

впливу суб’єкту комунікації. Проте, якщо реклама виконує тактичні функції, то 

стратегічні задачі реалізуються через завоювання довіри в межах політичного 
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PR. Таким чином, реклама жодним чином не може визначатися як елемент 

політичного PR. 

Співставлення паблік рілейшнз та маркетингу засвідчує, що це відмінні за 

своїм змістом сфери. Зокрема, можна навести класичне визначення Ф. Котлера, 

згідно до якого „Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на 

задоволення потреб шляхом обміну” [цит. за: 112, с. 15]. Тобто саме обмін 

ресурсами виступає ключовим аспектом маркетингової діяльності. Джефкінс і 

Ядін  наводять визначення (Британського) Інституту сертифікованих фахівців з 

маркетингу (Brіtіsh Chartered Іnstіtute of marketіng): «Маркетинг - це організація 

процесу, що забезпечує рентабельність через виявлення, передбачення і 

задоволення інтересів споживача» [98]. 

Також британські дослідники наводять сутнісні відмінності між 

маркетингом та паблік рілешнз. Зокрема, відзначаючи, що у комерційному світі 

або приватному секторі економіки PR і реклама тісно пов'язані з маркетингом. 

Маркетинг передбачає залучення засобів паблік рілешнз для реалізацій своїх 

функцій. Зокрема, щодо забезпечення просування товарів на ринку, 

просвіщення публіки щодо нових типів товарів, вивчення позицій 

громадськості щодо тих чи інших маркетингових проектів. Проте, змістовно 

маркетинг і паблік рілейшнз суттєво відрізняються. Якщо маркетинг відповідає 

за безпосереднє просування товарів, то паблік рілейшнз, налагоджуючи зв’язки 

з громадськістю, готує сприятливе тло для маркетингових комунікацій. 

На думку Е. Золотухіна, сутність політичного маркетингу полягає у 

вирішенні політичних задач через вивчення «ринку» (тобто цільової політичної 

аудиторії), його сегментування, висунення політичних пропозицій програмного 

характеру, трансформації політичного іміджу [112, с. 20-23]. Це до певної міри 

поєднує політичний маркетинг та політичний PR, оскільки обидві форми 

взаємодії з громадськістю орієнтовані на вивчення громадської думки і роботу з 

громадськості. Однак, у цьому полягає і сутнісна відмінність між політичним 

маркетингом та політичним PR. Якщо перший орієнтований, насамперед, на 

ринок та його потреби, то для політичного PR на перший план виходить 
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гармонізація стосунків з громадськістю наявної політичної структури. 

Відповідно, принципи, засоби, особливості діяльності у кожній з галузей свої і 

ми не можемо зводити політичний маркетинг до функції або різновиду 

політичного PR. 

Найбільш важливою є проблема співставлення паблік рілейшнз та 

пропаганди. Д. Джефкінс та А. Ядін зазначають щодо розмежування цих сфер. 

На їх думку, навряд чи щось може бути більш відмінне, ніж ці два види 

діяльності. Для того щоб PR був успішним, йому повинні вірити, у той час як 

пропаганда в кожному разі викликає підозри або, принаймні, суперечки. 

Пропаганда спрямована на утримання уряду при владі, а ціль PR - забезпечення 

розуміння в громадян сутності тих послуг, які надає влада [98]. Відповідно, 

базовим джерелом реалізації цілей засобами політичної пропаганди виступає 

маніпуляція, психологічний вплив, ірраціональне навіювання, у той час як 

політичний PR має бути спрямований на роз’яснення та розуміння. Відповідно, 

специфіка пропаганди визначає неможливість її широкого використання за 

умов плюралістичного  суспільства, і, водночас, використання відверто 

маніпулятивних прийомів потребує постійного підкріплення 

пропагандистського ефекту засобами масованого тиску. Останнє, у свою чергу, 

потребує залучення значних матеріальних ресурсів. 

Якщо змістовно підійти до даного питання, то можна встановити, що 

поняття т.зв. «чорного PR» насправді відображає у собі феномен, близький до 

пропаганди та «є вельми конкретною, суспільно-відчутною, а подекуди, на 

диво ефективною в сенсі досягнення конкретних політичних результатів 

комунікативною технологією. Причому за останнє десятиліття “чорний” ПР як 

ніколи широко вкорінився у грунт вітчизняних політичних реалій як цілком 

самостійне явище, як квазі-технологія паблік рілейшнз, і що найнебезпечніше, 

як спосіб мислення і як ледь не професійний кодекс у значної частини 

українських політтехнологів, а також тих зарубіжних (насамперед, російських) 

ПР-фахівців, які працюють на вітчизняному політичному ринку» [133]. 

В даному випадку «Чорний PR» як масове явище виступає індикатором 
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викривленості комунікаційного простору пострадянських країн, де завдяки 

нерозвиненості медіа-простору, відсутності стабільних політичних структур 

громадянського суспільства, обмеженості політичної участі громадян місце 

стратегічної роботи по завоювання довіри у межах паблік рілейшнз займають 

короткотривалі технології, призначені для вирішення тактичних задач. 

Оскільки, не сформованість демократичних інститутів не дозволяє політичній 

системі стати плюралістичною, то за відсутності плюралізму домінують 

технології маніпулятивно-пропагандистського змісту, що підмінюють собою 

паблік рілейшнз. Що і зумовило собою появу технологій типу «чорного PR», де 

сааме поняття паблік рілейшнз виступає евфемізмом для позначення 

пропагандистських технологій. 

Однак, розмежування політичного PR та інших форм впливу на 

громадську думку ще не визначає сутність та особливості саме політичного PR. 

Водночас, на основі встановлених вище відмінностей політичного PR, можна 

окреслити певний перелік специфічних рис останнього. 

Відзначаючи творчий характер діяльності у сфері паблік рілейшнз, С. 

Шомова пропонує основну вісь політичної комунікації: політика, комунікація, 

політичний PR, гра [285, с. 9]. В даному випадку слово «гра» спрямоване 

підкреслювати включеність паблік рілейшнз до системи плюралістичних 

суспільних комунікацій та готовність до постійних реакцій («ходів у 

відповідь»), що перетворює політичний PR на своєрідну аналогією до шахової 

партії у просторі політичної комунікації. 

У першу чергу, політичний PR – це діяльність політика або політичної 

сили з завоювання довіри та прихильності громадянського суспільства, за 

допомогою вивчення потреб громадськості, корегування політичного іміджу, 

поширення інформації засобами ЗМІ та міжособистісного спілкування. Засоби 

політичного PR спрямовані на «олюднення» у суспільній свідомості політиків 

та політики загалом. Користуючись термінологією Конгресу США, це 

діяльність, спрямована на завоювання «сердець та думок» громадськості, тобто 

в даному випадку мова йде про переведення ознайомленості та 
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поінформованості громадськості у політичний капітал, що може бути 

використаний, зокрема, під час виборчих кампаній. 

Очевидно, що політичний PR за жодних обставин не може обмежуватися 

лише однією політичною кампанією, оскільки категорія «довіри» автоматично 

відсилає до тривалої роботи протягом значних часових проміжків. Відповідно,  

політичний PR передбачає наявність певної стабільності політичної системи, 

сталості політичних гравців, що можуть дозволити собі працювати на 

перспективу. 

Крім того, діяльність з політичного PR передбачає наявність незалежних 

ЗМІ, котрі можуть впливати на громадську думку, розповсюджувати 

різноманітну інформацію та виступати основним джерелом політичних 

настроїв. За таких умов сфера поширення пропагандистської інформації є 

досить обмеженою, оскільки будь-які необ’єктивні та відверто неправдиві 

повідомлення можуть бути легко викриті та зруйнувати будь-яку політичну 

кампанію. Тому основною формою взаємодії політичної сили з громадськістю 

за таких умов стає паблік рілейшнз. 

Оскільки паблік рілейшнз означає налагодження зв’язків та 

взаєморозуміння із громадськістю, то, відповідно, за своєю сутністю 

політичний PR може бути лише поширенням позитивної інформації, котра має 

виявити переваги даної політичної сили. Подібний підхід означає відмову від 

поширення негативної інформації про опонентів, а сам термін «чорний PR» 

втрачає будь-який смисл. Це, звичайно, не означає, що політичні сили 

відмовляються від поширення компромату, використання брудних технологій, 

однак подібна діяльність не є PR, більше того, може зруйнувати тривалу (і 

вартісну) кампанію з PR, а тому за умов розвиненої політичної системи та 

ідеологічно-структурованого суспільства може приносити не позитивні, а 

негативні результати. 

Відповідно, необхідно окреслили коло проблеми, котрі вирішуються у 

межах політичного PR. 

За сучасних умов особливого значення набувають комплекс заходів, котрі 
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дослідники називають PR 2.0, тобто роботу з громадськістю за умов 

трансформації ЗМІ. «Очевидно… старого PR більше немає… Соціальні мережі 

розширили територію комунікації» [59, с. 7]. 

Відповідно, політичний PR включає в себе все активніше елементи 

роботи з громадськістю, що засновані на взаємодії засобами мережі Інтернет: 

соціальні мережі, форуми, блогосферу тощо. 

Специфікою PR 2.0 є підвищення рівня інтерактивності, швидкості 

поширення інформації. Наявність у мережі Інтернет можливостей для 

незалежних джерел інформації, критичність аудиторії, широкий комплекс 

думок та підходів зумовлюють ту особливість, що саме орієнтовані на 

плюралізм та дискусійність засоби паблік рілейшнз (а не реклами або 

пропаганди) починають відігравати провідне місце у політичній роботі з 

мережею Інтернет. 

Таким чином, підсумовуючи усе вищесказане, необхідно зазначити, що 

політичний PR в сучасній Україні відносно нова та до кінця не визначена форма 

організації політичної комунікації. Змістовно вона не може бути зведена до 

політичної реклами, пропаганди, політичного маркетингу та інших форм 

організації політико-комунікативного простору. 

Політичний PR може бути визначений як комплекс заходів по 

налагодженню політичною організацією стратегічних зв’язків з інститутами 

громадянського суспільства, створенню позитивного образу політичної сили, 

наповненню інформаційного простору позитивною інформацією про політичну 

силу, вивченню громадської думки та реагуванні на неї у формі політичних 

заходів, закріплення прихильності виборців шляхом демонстрування 

відкритості та близькості до їх потреб та запитів. 

Сутнісно політичний PR являє собою поширення позитивної інформації, 

що розрахована на віддалену перспективу. Умовами функціонування 

політичного PR виступають: політичний плюралізм та демократизм, чітка 

політична та соціальна структурованість суспільства, розвиненість системи 

мас-медіа та інститутів громадянського суспільства. 
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Відповідно, за умов сучасної України політичний PR не набув належного 

рівня розвитку та, здебільшого, підміняється явищем «чорного PR» - прямої 

протилежності до паблік рілейшнз. 

Можна вести мову лише про деякі елементи політичного PR у 

комунікаційному просторі сучасної України (зокрема, спроби до відкритості 

політичних сил у мережі Інтернет, організації публічних прес-конференцій, 

зустрічей з виборцями). Проте безсумнівним є те, що зі зростанням рівня 

розвитку інститутів громадянського суспільства та стабілізацією політичної 

системи потреба у застосуванні механізмів політичного PR зростатиме, що 

відобразиться у політичній практиці та теоретичних дослідженнях. 

Водночас, як вже відзначалося вище, різні форми реалізації політичних 

технологій інформаційного впливу існують не «взагалі», відособлено один від 

одного, а «конкретно» взаємодіючи між собою, як цього і вимагає стратегія 

політичного впливу. В окремих ситуаціях більш доцільно реалізовувати форми 

пропагандистського впливу, а в інших – менш інтенсивні форми політичного 

PR. Зрештою, ці суперечності можуть бути зняті, якщо звернутися до іншого 

поняття – «політичний проект», що, фактично, і є механізмом поєднання різних 

форм політичних технологій інформаційного впливу. 

Російські дослідники Є. Малкін та Є. Сучков пропонують визначати 

політичний проект як будь-яку позитивну діяльність політиків, котра 

використовуються у публічній політиці. При цьому, наголошуючи, що це 

особлива форма інтерпретації звичайних подій [168, с. 458]. 

Подібне визначення є парадоксальним у своєму змісті, оскільки дозволяє 

віднести до числа політичних проектів переважну більшість актів 

комунікативної активності у сфері публічної політики, котрі спрямовані 

здійснювати вплив на громадську думку. 

Відповідно, це зумовлює необхідність чіткіше окреслити коло проблем, 

котрі описуються у понятті «політичний проект». 

Насамперед, політичний проект – це ідейний комплекс, що 

ретранслюється у суспільну свідомість. Саме у такому контексті поняття 
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політичний проект вживає проф. О. Шевченко, говорячи про три проекти, 

пропоновані вітчизняною елітою для сучасної України (демократично-

консенсусний, егалітарно-революційний, термідоріанський) [277]. Відповідно, 

за такого розуміння, проект – це ідейний комплекс, що пропонується як 

бачення майбутнього держави тими чи іншими політичними силами. В цьому 

сенсі таке розуміння політичного проекту нагадує поняття політичної ідеології, 

проте з тією відмінністю, що політичний проект описує лише тактичні 

політичні задачі, пов’язані з наявним політичним процесом і не претендує на 

все загальність. 

Друге розуміння  поняття політичного проекту виходить із ототожнення 

останнього та різного роду політичних об’єднань, котрі, на відміну від партій 

або громадських організацій, створюються з метою вирішення 

короткотермінових політичних задач. Проекти – це обов’язково нові політичні 

сили, що базуються на певній модернізованій ідейній платформі. Із цього 

походить їх двоїста оцінка – з одного боку як певного штучного сурогату 

політичних сил, але з іншого боку – як носіїв соціально-політичних 

перетворень [119]. 

Третє розуміння політичних проектів є найпоширенішим у науковій 

літературі та наближається за своїм змістом до поняття PR-проекту. Зокрема, в 

межах паблік рілейшнз проект розуміється як «тип концептуального управління 

діяльністю, спрямований на досягнення конкретних результатів за певні строки 

з обмеженими ресурсам. Це не просто перерахування відомих вам методів і 

понять паблік рілейшнз. Це зв'язний, логічний, зрозумілий опис дій, які 

необхідно зробити для того, щоб вирішити певну проблему [182, с. 88-90]. 

Відповідно, за такого розуміння політичний проект – це певний зв’язаний, 

обґрунтований, цілеспрямований набір заходів, спрямованих на реалізацію 

певних політичних завдань та досягнення визначених цілей. За такого 

розуміння, саме політичні проекти – основний варіант роботи у сфері публічної 

політики, а виборчі кампанії є частковим вираженням політичних проектів. 

Очевидно, що для вироблення цілісного та комплексного поняття 
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політичного проекту, необхідно синтезувати усі підходи та запропонувати 

комплексне бачення. 

Насамперед, слід виокремити певні ознаки політичних проектів, на основі 

узагальнення вищеназваних підходів: 

1. Політичні проекти реалізуються у сфері публічної політики та їх зміст 

полягає у роботі з громадською думкою. 

2. В основі політичного проекту лежить певна ідея або комплекс ідей, що 

покликані викликати увагу та прихильність з боку громадськості. Ідея виступає 

консолідуючим фактором, що дозволяє гуртуватися довкола неї певним 

політичним активістам. 

3. На основі консолідації прихильників політичної ідеї відбувається 

утворення певних об’єднань громадян, що можуть згодом стати 

формалізованими. Критерій успішності політичного проекту – його перехід у 

форму політичних партій (або інших аналогічних за змістом утворень). 

4. Фактично, політичні проекти виконують ряд різноманітних функцій та 

виступають головною формою публічної політичної діяльності у період між 

вибухами політичної активності (як, наприклад, вибори). Проекти виступають 

механізмом накопичення політичного капіталу для його подальшого втілення у 

конкретні результати під час виборів [168, с. 462-466]. 

В основі будь-кого політичного проекту лежить певна ідея, що має бути 

актуальною та важливою для громадськості. Відповідно, підготовка до запуску 

політичного проекту передбачає обрання ключової ідеї. М. Музалевський 

пропонує використовувати наступний спосіб: виписати все, що вам хотілося б 

змінити в політиці. Вийде свого роду рейтинг проблем сучасного життя, які вас 

хвилюють. А далі обрати із цього списку ту проблему, що, як вам видається, її 

можна було б вирішити прийнятними методами. Ця проблема і може стати 

основною темою вашого проекту. Обираючи тему, слід звернути увагу, що 

ідеальною є ситуація, коли ви вже добре поінформовані в проблемі, 

«орієнтуєтеся» у ній. Якщо це не так, потрібно певний час виділити саме для 

ознайомлення із проблемою [182, с. 89-92]. 
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Після обрання головної ідеї, довкола якої буде будуватися проект, він 

переходить у розгортання, тобто реалізацію поставлених цілей. 

Серед основних етапів розгортання політичного проекту, на основі 

поєднання різних підходів [168, с. 460-461] можна виокремити наступні: 

1. Запуск, тобто початок впровадження ідеї у громадську думку. На цьому 

етапі визначається і починає реалізовуватися комунікативна стратегія. 

Визначаються об’єкти для тиску і критики, пропозиції для зміни політики, які 

будуть пропонуватися суспільству в якості альтернативи. 

2. Створення інформаційних приводів. Для того, щоб ідея привернула 

увагу громадськості і була включена до суспільно-політичного дискурсу, 

необхідно активно впливати на комунікаційний простір. Серед засобів 

створення інформаційних приводів можна виокремити: flash mob, перформанс, 

граффіті тощо. 

 Зокрема, перформанс (на думку засновника «теорії перфрманса» Р. 

Шехнера) – це «діяльність, здійснювана одним індивідом у присутності та для 

іншого індивіда» [цит. за: 187, с. 347]. Перформанс – це певні театралізовані 

масові дійства, що покликані виражати певні політичні ідеї. Перформанси 

мають бути виразними, яскравими, відповідати на ключові запити 

громадськості. Наприклад, це може бути костюмоване дійство, урочистості, 

присвячені тій чи іншій події, політичний ритуал, вшанування тощо. 

До перформансу змістовно близька сучасна форма масових заходів flash 

mob, котра являє собою «організоване, одночасне дійство групи людей, ціллю 

якого є вплив на оточуючих, створення відчуття присутності на певному 

дивному, таємничому дійстві. Від цього усі присутні одержують заряд 

приємних емоцій. Іншою ціллю є демонстрація солідарності…» [52, с. 149]. 

Відмінність від перформансу полягає у тому, що flash mob акцентує на 

масовості, спонтанності а не на ідейності та ритуалізованості. 

Загалом, створення інформаційних приводів вимагає креативності, тобто 

залучення різноманітних засобів та творчих підходів, а тому може базуватися 

на різноманітних комунікаційних формах. 
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3. Просування, тобто активне включення проекту у комунікаційний 

простір, є закономірним продовженням створення інформаційних приводів. 

Відмінність даного етапу полягає у його масштабності. Якщо перші кроки по 

запуску та створенню інформаційних приводів були зроблені правильно, то на 

основі зростання уваги громадськості інформація має перейти у розряд само 

тиражованої та само відтворюваної, тобто стати мемом. «Поняття мем походить 

від давньогрецького слова «мім», що позначає імітацію… Мем – 

інформаційний зразок, за яким відтворюється інформація» [11]. Мем – це 

інформація, що самовідтворюється та поширюється в електронних мережах, 

тому що вона цікавить людей, привертає їх увагу. Мемом може стати будь-який 

інформаційний привід, але не обов’язково стане. Відповідно, успішність 

політичного проекту, значною мірою, залежить від його спроможності 

направити свої ідеї у суспільний дискурс, і ці задачі реалізуються на етапі 

просування проекту. 

4. На етапі наростання усі закладені на попередніх етапах зусилля мають 

виразитися у цілком конкретних комунікаційних результатах. Найочевидніший 

з них – перехід flash mob, перформансів, граффіті та породжених ними мемів у 

форму медіа-вірусів, що становлять собою оформлені у інформаційну оболонку 

події, що несуть у собі ідеологічний код. Останній, як вірусна інфекція 

поширюється у інфо-просторі суспільства [220, с. 15], заражаючи все нові і нові 

об’єкти, пронизуючи суспільний дискурс. 

5. Фіксація результатів, як останній етап, означає переведення 

одержаного інформаційного капіталу у політичний. Останній є нічим іншим як 

«мобілізуючою силою, якою наділений політик» [62, с. 211]. Пропонуючи 

певний ідейний комплекс, розгортаючи його за допомогою різних засобів у 

просторі політичної комунікації, політики переслідують цілком конкретні цілі, 

пов’язані або із завоюванням влади, або з її утриманням, або з впливом на 

владу для реалізації власних цілей. Реалізувати їх можна за рахунок підтримки 

громадськості. Підтримка організовується довкола певних ідей, що 

ретранслюються засобами політичної комунікації та у результаті успішності 
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реалізації політичного проекту. Як підсумок, одержаний у ході розгортання 

політичний капітал може бути ретрансльований у реалізацію завчасно 

визначених цілей. 

Загалом, політичний проект є обмежений реалізацією певних цілей у часі, 

а тому має обмежений період існування. Проект, заснований з метою участі та 

перемоги на виборах є передвиборчим проектом. При чому, як справедливо 

зазначають з цього приводу Є. Малкін та Є. Сучков [168, с. 462-465], 

передвиборчий проект змістовно не тотожній до передвиборчої кампанії та 

охоплює проміжок часу, що передує офіційній виборчій кампанії, що 

закріплена у законодавстві. 

Політичний проект, як попередній етап виборчої кампанії: 

1. Не регламентується законом, що відкриває додаткові перспективи для 

проведення заходів. Організація спонсорства, надання допомоги у тій чи іншій 

формі на цьому етапі не носитиме незаконний характер. Водночас, відсутність 

офіційної виборчої кампанії виключає можливість передвиборчої агітації, 

реклами та інших механізмів прямого впливу. Передвиборчий проект має 

базуватися на основі засобів public relations, що прямо не переконують, але 

«примушують громадськість вірити, якщо повідомлення знаходить відгук у 

людей» [171, с. 21]. Відповідно, це накладає свій відбиток на необхідність 

творчого підходу до організації політичних заходів. 

2. Починає реалізовуватися задовго до виборів, а тому не акцентує на них 

увагу. Більше того, успішність проекту залежить від того, наскільки правильно 

він буде позиціонуватися. В даному випадку, позиціонування має базуватися на 

урахуванні того, що будь-які заходи, присвячені виборам, сприймаються 

громадськістю упереджено. Відповідно, первинна консолідація громадської 

думки має базуватися довкола певних ідей, пропозицій, громадських ініціатив, 

котрі повинні презентуватися формами громадянської активності, а не просто 

формою передвиборчої агітації. Громадськість має відчувати довіру до проекту, 

а тому він на перших етапах має уникати будь-яких асоціацій із бажанням 

завоювати владу або отримати будь-які преференції для його учасників. 
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3. Передвиборчий проект не передбачає тотальності. Значні проміжки 

часу не допускають можливості для значної витрати ресурсів. Крім того, 

перенасичення інформаційного простору може викликати зворотну реакцію 

[168, с. 460-468]. Відповідно, вплив має реалізовуватися у точкових діях, 

здійснюватися не у формі короткотривалого тиску, а у вигляді епізодичних, але 

впливових акцій, що у кінцевому рахунку мають призводити до кумулятивного 

ефекту. Відповідно, і якість проекту визначається у довготривалій перспективі, 

залежно від того, чи справляє проект позитивний вплив і після свого 

завершення [143, с. 19]. 

Змістовно проекти можуть бути поділені на дві великі групи: поточні та 

цільові. До останніх можуть бути віднесені вищеназвані передвиборчі проекти, 

а також комплекс проектів, призначених для досягнення тих чи інших цілей 

(зміна влада, легітимація тощо). Поточні проекти складають зміст роботи 

політичних сил у період між активною передвиборчою діяльністю. Оскільки у 

періоди між виборчими кампаніями активність політичних партій спадає, то, 

відповідно, лише реалізація певних політичних проектів дозволяє зберігати 

згуртованість та увагу з боку виборців, підтримувати рівень політичної 

активності.  

Використання політичних проектів передбачає цілий ряд політико-

комунікаційних переваг. 

Насамперед, це мінімальні витрати. Цінність політичних проектів 

вимірюється не сумарними капіталовкладеннями, а впливом, котрий 

здійснюється на громадську думку, мобілізуючи суспільство довкола тих чи 

інших проблем. Успішність у даному випадку залежить не від обсягу тиску або 

присутності, а від того, наскільки проект змістовно відповідає суспільним 

настроям. Успішний проект має резонувати, посилюючи ідеї громадської думки 

та переводячи їх у поле політики. 

Відповідно, найкраща ситуація для реалізації політичного проекту – це 

стан інформаційного голоду. «Інформаційний вакуум – дуже зручний момент... 

Саме цей час використовується політиками для того, щоб ввести у «порядок 
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денний»… нову проблему. При чому на такому відносно пустому тлі проблема 

може бути майже будь-якого масштабу – її все одно помітять…» [187, с. 455]. 

Тобто, політичний проект передбачає постійний аналіз ситуації, яка, у даному 

випадку, не створюється згори, а використовується для переорієнтації у 

бажаному напрямку. Якщо у суспільстві є запит на «третю силу», що вийде за 

принципи функціонування діючої політичної системи, або на молодих 

освічених політиків, або на ідеї економічних реформ, боротьби з корупцією 

тощо, то вони мають реалізовуватися у межах успішних політичних проектах 

[167]. Останні за таких умов виступають каталізаторами суспільно-політичних 

реакцій. 

Також вагомою перевагою реалізації політичних проектів є можливість на 

основі зростання пізнаваності та підвищення політичного капіталу забезпечити 

гуртування активістів та лідерів громадської думки, консолідацію 

прихильників. Зрештою, за умов успішного розгортання політичного проекту 

він може інституціоналізуватися у формі політичної сили (зокрема, партії, 

виборчого блоку, громадсько-політичного руху). 

Як інструмент партійного будівництва. Політичні проекти розв’язують 

наступні задачі: впроваджують у суспільний дискурс політичну ідеологію, 

залучають прихильників, дозволяють максимально консолідувати усі можливі 

ресурси для досягнення поставлених цілей [168, с. 469]. 

При цьому, російські дослідники Є. Малкін та Є. Сучков висувають ряд 

принципів, котрим має відповідати проект з метою його успішного 

використання для потреб партійного будівництва. 

Насамперед, проект на перших етапах має бути максимально 

неполітичним, для залучення максимальної аудиторії, а згодом по мірі 

успішного розгортання набувати політичних рис. Крім того, проект має бути 

контрольованим, тобто не виходити за межі завчасно визначних цілей та 

завдань, для забезпечення чого має бути визначений перелік відповідальних за 

проект. Нарешті, найголовнішим є те, що політична сила має чітко визначитися 

з переліком власних проектів, а не розпилювати ресурси і зусилля на ряд форм 
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паралельної активності. 

Підсумком успішної реалізації проекту може бути або досягнення 

поставленої політичної цілі (перемога на виборах для передвиборчого проекту), 

або його переведення у форму політичних інститутів (партія), у межах яких і 

продовжується політична діяльність. Побудований довкола певних ідей проект 

не може за визначенням може бути довготривалим, оскільки залежить від 

суспільно-політичного контексту, мінливих громадсько-політичних настроїв та 

потреб. Ефективність проекту залежить від правильно обраних хронологічних 

проміжків його реалізації. У випадку «фальстарту» [55] для непідготовленої 

аудиторії ідеї можуть виявитися незрозумілими, а перенасичення 

інформаційними повідомленнями медіа-простору у невчасний момент може 

викликами лише негативну реакцію з боку громадськості. 

У свою чергу, занадто пізнє розгортання політичного проекту може 

призвести до того, що він загубиться у потоці конкуруючих інформаційних 

повідомлень та не обумовить належного суспільного резонансу. Запобіжним 

заходом для уникнення подібних негативних явищ має бути дослідження 

динаміки громадської думки з урахуванням усіх потенційних напрямків роботи. 

При цьому, варто підкреслити, що у сучасному світі в якості основи для 

політичного проекту може бути використана будь-який традиційний елемент 

політики. Наприклад, часто сама політична ідеологія стає не реальною основою 

функціонування політичної сили, а політичним проектом, що покликаний 

донести певні меседжі цільовим групам та мобілізувати їх для реалізації 

поставлених завдань. 

Традиційно потужна ідеологічна база вважається основою для 

функціонування будь-якої політичної сили (партії, блоку, руху і т.д.). Власне, 

ідеологія для партії виконує цілу низку принципових функцій: 1) виступає 

інструментом програмової консолідації; 2) обґрунтовує прагнення політичної 

сили до влади; 3) пов’язує політичні вимоги із глибинними соціально-

економічними інтересами різноманітних суспільних верств. 

Відповідно, саме ідеологія вважається основним, системотворчим 



69 
 

елементом побудови партійної системи. На основі ідеологічних відмінностей, 

партії обґрунтовують свою індивідуальність та знаходять своє місце на шкалі 

«правий-лівий». 

Тому декларація певної ідеології є передумовою участі різних політичних 

сил у електоральному процесі. Декларована ідеологія виражається як у назвах 

партій («соціалістичні», «соціал-демократичні», «ліберальні», «консервативні» і 

т.д.), так і у передвиборчих програмах (деклараціях, маніфестах). 

Однак, за сучасних умов, що характеризуються: 1) зростанням ролі ЗМІ у 

політичному процесі; 2) бурхливим розвитком політичних технологій; 3) 

ускладненням соціальної структури суспільства; 4) трансформацією 

традиційних соціальних суперечностей, цілісність партійних ідеологій 

розмивається. Крім того, часто ідеологія може виходити, фактично, на другий 

план. 

З одного боку, спостерігається зростання ролі «передвиборчих проектів», 

що є короткотерміновими політичними силами, створюваними, як правило, під 

певні конкретні вибори. Вони спираються не на комплексну та розроблену 

ідеологію, а на певну ідею. Крім того, великого значення набувають 

різноманітні «вождистські» політичні сили, які спираються на харизму лідерів, 

а не на ідеологію. 

Водночас, хоча для подібних суб’єктів політичного процесу ідеологія і не 

грає реальної ролі, вони змушені її декларувати, оскільки це є необхідною 

умовою участі у електоральному процесі. 

Наприклад, російська ЛДПР, що номінально є ліберальною та 

демократичною, насправді є партією вождистського типу, у концепціях та діях 

якої досить слабко проявляється «лібералізм». Це призводить до формування 

цілого комплексу новітніх «псевдо-ідеологій». 

З одного боку, вони формально побудовані за тією ж схемою, що і 

традиційні ідеології, та відображають у систему поглядів, ідей, переконань, 

цінностей та установок, що виражають інтереси різних соціальних груп, класів, 

товариств, в яких усвідомлюються і оцінюються відносини людей до дійсності і 
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один до одного, соціальні проблеми, а також містяться цілі (програми) 

соціальної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну існуючих 

суспільних відносин. 

Але певні риси є специфічними саме для електоральних псевдо-ідеологій: 

1) синкретичність, що виражається у несистемному поєднанні різних тех. 

Традиційних ідеологій, що часто можуть вступати у глибинну суперечність між 

собою (наприклад, лібералізація економіки і зростання ролі соціальних виплат); 

2) орієнтація на включення положень, що повинні бути популярними у якомога 

ширших суспільних верств, декларація відстоювання інтересів різних 

суспільних груп, що можуть перебувати у внутрішній суперечності; 3) 

неможливість реалізації ідеологічних тез через їх внутрішню суперечливість. 

Відповідно, коли ми маємо справу із подібною декларативною псевдо 

ідеологією, то вона, в даному випадку, виступає не програмою дій, а 

електорально-агітаційним документом, що створюється лише з метою 

забезпечити зростання суспільної підтримки проекту (чи, принаймні, не 

зменшити останню). Тому псевдо ідеологія, як правило, є максимально 

політично нейтральною та аморфною за своєю сутністю. 

Останнім часом часто можна зустріти у літературі численні концепції 

«кризи ідеології» у сучасному світі. Проте, слід визнати, що часто подібні 

висновки спираються саме на прояви псевдо-ідеології. 

Зрештою, можна запропонувати визначення політичного проекту. 

Зокрема, його можна розуміти як часово та просторово обмежений, 

реалізований з метою досягнення певної політичної мети комплекс ідей та 

відповідних їм заходів, що реалізуються відповідно до супільно-політичних 

настроїв, для формування на їх основі політичного капіталу та використання 

результатів для завоювання місця у політичному процесі. Політичний проект – 

це одночасно і ідейно-політична база, і її реалізація у формі заходів політико-

комунікативної активності, і політичний результат, досягнення якого 

визначається в якості цілі. Успішна реалізація проекту передбачає врахування 

кількох основних етапів: запуску (тобто визначення ідейно-політичної бази), 
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створення інформаційних приводів (проведення заходів, що мають привертати 

увагу громадськості), просування (переведення заходів та ідей у обговорювані у 

суспільстві проблеми), наростання (досягнення максимальної уваги до 

проекту), фіксації (переведення усіх здобутих результатів у форму політичного 

капіталу політика або політичної сили). Політичний проект може бути як 

формою діяльності політичних сил у період між проявами передвиборчої 

активності, так і прямо стосуватися майбутніх виборів, виступаючи у якості 

форми попередньої підготовки відповідної кампанії. Переваги використання 

політичних проектів у політико-комунікаційному процесі базуються на їх 

відносно невеликій вартості та можливості залучати якомога більшу кількість 

громадських активістів. Як підсумок, закономірним результатом реалізації 

політичного проекту є його переведення у інституціональну форму політичної 

партії. 

Отже, підсумовуючи все сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Формами реалізації політичних технологій є різні засоби 

інформаційного впливу, які забезпечують формування бажаних суспільних 

настроїв завдяки інформаційному впливу різного ступеня інтенсивності. 

Найбільш інтенсивний вплив здійснюється за допомогою політичної 

пропаганди, що має суттєво впливати на політичні установки індивіда. 

Найменш інтенсивний вплив характеризує застосування політичного PR з 

метою переконання за умов інформаційного плюралізму. 

2. Засобом поєдання різних форм реалізації політичних технологій 

інформаційного впливу може бути політичний проект. По суті, він є 

обмеженою у часі і просторі сукупністю конкретних технологічних прийомів, 

що спрямовані на досягнення конкретної політичної мети (перемога на виборах, 

популяризація, легітимація тощо). Поняття політичного проекту є зручним для 

опису політичних технологій, оскільки кожна конкретна технологія не існує у 

відірваному від інших технологій стані, а завжди являє собою частиною 

певного глобального проекту, що об’єднаний довкола конкретної мети. Саме 

мета визначає як сукупність технологій, так і обсяг їх застосування. 



3. ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖЕВИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

3.1. Технологія побудови політичного іміджу на харизматичних 

засадах 

Інформаційний вплив може здійснюватися як прямо, так і 

опосередковано. Якщо прямий інформаційний вплив означає безпосереднє 

донесення певних ідей та концепцій цільовій групі, то опосередкований 

інформаційний вплив здійснюється у вигляді апеляцій до сформованих у 

суспільній свідомості образів, які можуть актуалізовуватися у потрібний 

момент. Фактично, ствоерння політичного іміджу і є подібною 

опосердекованою політичною технологією інформаційного впливу, що 

заснована на актуалізації у політичній свідомості певних ідей через апеляцію до 

певного політичного образу, що формується із опорою на стереотипи та 

установки. 

Поняття «імідж» (образ) походить від латинського imago (зображення, 

відображення, видимість), пов'язаного з латинським словом imitare, що означає 

«імітувати». Імідж — поняття порівняно нове для нашого політичного 

лексикону. Частіше воно вживається стосовно політиків та лідерів організацій і 

рухів. Разом з тим буде цілком виправданим говорити про імідж організації, 

якщо під цим розуміти образ, який виникає в суспільній свідомості, в думці про 

ту чи іншу партію, рух чи блок під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних 

обставин. 

Для розуміння природи іміджу важливо враховувати таке: політичний 

імідж несе узагальнену і спрощену інформацію не тільки про реальні 

особливості політичної свідомості і поведінки організації й лідера, а й про 

особливості, які існують лише в уяві людей. Як визначає політичний імідж В. 

Бебик, «це образ особистості або соціального інституту, який існує в масовій 

свідомості» [49, с. 50]. 

Під впливом сприятливих чи несприятливих обставин складається і 

закріплюється в суспільній свідомості відповідна оцінка достоїнств і вад 

політика, яка має самодостатнє значення, змушуючи суб'єкт діяти згідно з 

суспільними очікуваннями. 
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Імідж виступає певним зв’язком між політиком і аудиторією. Він 

відображає інтереси аудиторії, інтереси політика і намагається їх поєднати, 

уникаючи одностороннього тиску зверху, яке характерне тоталітарному 

суспільству. Дія іміджу полягає в тому, що населення отримує інформаційний і 

політичний продукт, який максимально відповідає їх інтересам. Населення 

починає відігравати більш серйозну роль в прийнятті тих чи інших рішень на 

державному рівні [214]. 

Робота іміджмейкера полягає в тому, що він дає можливість аудиторії 

самій заповнювати пусті місця в самому іміджі політичного діяча. Вона ж, як 

правило, заповнює саме тим, що найбільш якісно на неї впливає. Аудиторія 

говорить і чує те, що хоче почути і сказати. 

Імідж може бути розділений на два типи: імідж ідеальний, той, до якого 

слід прагнути, і імідж реальний, який присутній насправді. Іміджмейкер 

зобов’язаний сумістити ці дві позиції. При цьому і перший і другий іміджі 

можуть бути невірними з точки зору ефективності впливу. 

Не зважаючи на те, що імідж є відносно новим поняттям, саме по собі 

створення позитивного образу політика має дуже давню генезу, оскільки 

підтримання позитивного ставлення до політичного діяча було важливим 

чинником успіху політики з найдавніших епох. Водночас, створення іміджу 

завжди означало визначення певних унікальних рис, які дозволяли індивіду 

претендувати на політичну владу та вилючну роль у суспільстві. Фактично, 

іміджмейкерство було пов’язане із апеляцією до рис, які традиційно вважалися 

пов’язаними із харизмою. 

Традиція дослідження політичної харизми як фактору політичного 

процесу започаткована видатним німецьким соціологом М.Вебером, котрий 

запропонував т.зв. «харизматичний тип легітимності» влади, що ґрунтується на 

«вірі у пророка» [68, с. 169]. Фактично, започаткована Вебером традиція 

розгляду легітимності влади як поєднання раціонального обґрунтування та 

певних ірраціональних елементів зберігає своє значення і до цього часу, проте 

проблема політичної харизми до цього часу залишається недостатньо чітко 
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окресленою. Так, на думку британського дослідника Р. Ітвела, харизма часто 

використовується як певна метафора впливу [116, с. 9]. 

Сам М. Вебер, фактично, не надає детального обґрунтування для поняття 

політичної харизми, залишаючи його у переліку власних «ідеальних понять», 

що описують не явища реального світу а множину однорідних феноменів, та 

визначаючи лише деякі фундаментальні риси політичної харизми, зокрема, 

наголошуючи на її позаповсякденній природі [68, с. 171]. 

Водночас, сама по собі харизма являє собою механізм легітимації 

політичної влади, що перетворює її, у певному сенсі, на політичну технологію, 

що описує механізм завоювання та утримання влади. 

Загалом, харизма - це особлива властивість, завдяки якій людину 

оцінюють як обдаровану особливими якостями і здатну впливати   на інших. 

Поняття «харизма» веде свій початок з давньогрецької міфології, де означає 

привертання уваги (Харити - це давньогрецькі богині краси, грації). 

Як відзначав ще М. Вебер, принципово важливо те, що для визнання і 

збереження своєї харизми вождь повинен постійно надавати докази 

харизматичної легітимності, знаки «благодаті», реальні «успіхи» правління і 

т.п. [68, с. 169-171]. 

Харизма має багато аспектів: релігійний, соціологічний, 

культурологічний, психологічний, комунікативний, соціально-політичний та 

історико-філософський [144, с. 135]. Тобто це і релігійна віра прихильників у 

те, що харизматик наділений певними потойбічними для розуміння але 

реальними за змістом якостями. У соціологічному сенсі харизма являє собою 

сукупність ролей та ролевих відносин у межах певного колективу. 

Культурологічний аспект вказує на певні культурні домінанти (образ, 

зовнішній вигляд, значимі фрази), що апелюють до глибинних смислів 

колективного несвідомого даного суспільства. У психологічному сенсі харизма 

являє собою поєднання надзвичайних особливостей того чи іншого політичного 

діяча у поєднанні із ілюзією взаємності, тобто спроможності до особливого 

типу психологічної взаємодії. Комунікативний аспект показує спроможність 
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харизматичного лідера поєднувати лінгвістичні та пара лінгвістичні аспекти 

комунікації. Соціально-політичний аспект вказує на те, що харизма залежить 

від соціально-політичної ситуації та не існує абстрактно «взагалі» а тісно 

пов’язана із політичним процесом. 

Проблема харизматичного панування має, насамперед, два ключові 

виміри. По-перше, це харизма як сукупність особистісних рис та якостей 

індивіда, тобто як набір психологічних рис, котрі дозволяють справляти вплив 

на інших. Але з іншого боку, харизма існує не загалом, не як певна абстракція, 

але, насамперед, як певна готовність до сприйняття пропонованого 

харизматичного посилу.  

Підсумовуючи та систематизуючи різні підходи, можна виокремити певні 

традиційні психологічні характеристики харизматичних особистостей: 1) обмін 

енергією (в даному випадку мова про психологічний ефект, за якого оточуючи 

відчувають нібито одержання енергетичного посилу від лідера, його своєрідну 

«зарядженість», котра спроможна надихати інших). 2) значна зовнішність 

(харизматичний лідер не обов'язково привабливий зовнішньо. Крім того, він 

може мати взагалі певні ознаки, які можуть розцінюватися як потворні, але в 

будь-якому випадку він має виглядати значно, солідно, близько до 

соціокультурних стереотипів владності, маскулінності, поважності) 3) 

самостійність у проявах характеру та прийнятті рішень (харизматичний лідер 

постійно демонструє та підкреслює власну незалежність від інших та відданість 

лише своїй фундаментальній цілі) 4) гарні риторичні здібності (для того, щоб 

лідер міг впливати, він повинен спиратися на відповідний комунікативний 

потенціал, що дозволяє йому не залишитись непоміченим) 5) сприйняття 

захоплення своєю особистістю (для харизматичного лідера відчуття захоплення 

інших є чимось природним, що виражається у вмінні сприймати захоплення і 

належно на нього відповідати, без презирства до інших але й без 

самоприниження). 6) гідна і впевнена манера триматися на публіці. 

Дійсно, харизматичне лідерство передбачає наявність відповідних 

здібностей та навичок у потенційного харизматичного лідера. Саме ці здібності 
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та навички відкривають певний потенціал для реалізації впливу на маси. Однак, 

харизматичне лідерство об’єднує у собі найрізноманітніших політиків та різні  

форми впливу останніх на громадську думку, що спонукає шукати основи для 

його реалізації не стільки у особистісних рисах політиків скільки у 

особливостях сприйняття лідера з боку громадськості відносно до наявної у 

суспільстві ситуації [116, с. 10]. 

Проте, за жодних обставин харизматичне лідерство у політиці не може 

бути пояснене виключно як набір психологічно-особистісних рис, оскільки 

цілий ряд політиків, не зважаючи на неординарні здібності, так і не стали 

харизматичними лідерами. Деякими дослідниками навіть пропонується окреме 

поняття «іконний лідер» для позначення такого типу лідера. На відміну від 

харизматичного, «іконний лідер» - той, хто наділений лідерськими якостями, 

але не прагне до реалізації визначної суспільної місії або радикальних 

суспільних змін [116, с. 13]. 

Відповідно, це переводить дослідження харизми у вимір вивчення даного 

явища не стільки як сукупності особистих рис характеру та професійно 

підготовлених навичок, скільки певної суспільно-політичної ситуації. Так, 

згідно до Ван Дурена, для появи у суспільстві явища харизматичного лідера 

необхідна, як передумова, наявність «харизматично-налаштованих» 

представників громадськості, котрі перебувають у стані пошуку лідера, для 

реалізації власних прагнень і очікувань. У той час, коли вони знаходять 

сприятливий об’єкт, механізм зараження поширює афективне сприйняття 

особистості політика [за: 116, с. 11]. 

Необхідно підкреслити, що ще у концепції М.Вебера харизматичне 

панування виступає опозицією по відношенню до раціональних та звичних 

форм панування. Воно змістовно є ірраціональним та поза повсякденним. 

Останнє поєднання є невипадковим, оскільки саме ситуація виходу за межі 

повсякденного досвіду відкриває можливості для поширення ірраціональних 

практик та уявлень, що засновані на афективному впливі на колективну 

свідомість. 
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Повсякденність відзначається сталістю та стабільністю практик, у тому 

числі і політичних. Щоденно (або згідно до певного часового інтервалу) 

повторюються певні дії, згідно до заведеної процедури. У такому повторюванні 

немає місця для навіювання, зараження або інших механізмів афективного 

впливу, до якого постійно апелюють лідери-харизматики. Водночас, ситуація, 

за якої традиційний світ політичної повсякденності руйнується призводить до 

стану фрустрації індивіда, котрий не знає, як діяти у ситуації, яким чином 

знайти себе і яку стратегію обрати. Відсутність раціонально-осмислюваних 

даних, зневіра у об’єктивній інформації та стан перманентного стресу 

відкривають можливості для розвитку ірраціональної віри, котра виступає 

своєрідним компенсаторним механізмом захисту особистості від впливу 

зовнішніх руйнівних факторів. 

Пошуки об’єкту віри, котрий може запропонувати пояснення кризової 

ситуації та вказати на вихід з неї, призводить індивіда до стану готовності 

сприймати посили харизматичного лідера, які вказують на шляхи вирішення 

проблем та відновлення стану стабільності повсякденного досвіду. Так, для 

консервативного напрямку дослідження природи соціальних конфліктів 

властивим є проголошення єдино-можливого напрямку розгортання кризової 

ситуації у авторитаризації політичної системи та концентрації влади у одних 

руках [125, с. 79]. 

Харизматичний тип легітимного панування являє собою пряму 

протилежність пануванню традиційному: якщо традиційний тип влади 

ґрунтується на прихильності до звичайного, раз і назавжди заведеного, то 

харизматична влада спирається на щось екстраординарне, незвичайне, ніколи 

раніше що не визнаване. Афективний тип соціальної дії є фундаментом 

харизматичного панування. Тому даний тип легітимності, як правило, 

пов'язаний з періодами глибоких суспільних змін - революцій, 

великомасштабних суспільних трансформацій і т.д.  Харизматичний вождь 

з'являється тоді, коли традиція перервана і формується новий порядок. 

Харизматик саме тому, що він з'являється в період кризи і діє разом зі своїми 
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прихильниками в новій незнайомій соціальній ситуації, повинен домогтися 

того, щоб його оточення повірило в нього, у те, що він знає шлях до порятунку 

[49, с. 217]. 

Відповідно, харизматичний лідер постає, з одного боку, носієм певних 

рис, а з іншого – ситуативним втіленням суспільно-політичних очікувань та 

вираженням кризової ситуації у суспільстві. Відповідно, якщо традиційне і 

раціональне панування об’єднує постійність (вони належать до структур 

повсякденності), то харизматичне панування ґрунтується на 

екстраординарності ситуації, що впливає на психічне збудження громадян. 

Тому харизматичний лідер та його оточення змушені постійно підтримувати 

стан тривожності у суспільстві [263, с. 5]. 

На думку багатьох дослідників, першопоштовхом для формування 

ситуації харизматичного лідерства у політиці виступає криза. При чому, 

оскільки харизма стосується афективних елементів суспільної свідомості, то і 

криза, в даному випадку, стосується не стільки раціональних економічних 

чинників, скільки ідентичності, власного місця у суспільно-політичний системі. 

С Фрідландер виокремлює наступні чинники «харизматичної ситуації»: жах 

перед суспільними проблемами, страх від втрати групової ідентичності, 

«екзистенційна біль» від утрати сенсу повсякденних життєвих ситуацій [116, с. 

14]. 

Відповідно, можлива технологія організації політичної харизми є 

складною для реалізації, оскільки передбачає, з одного боку, комплекс вимог до 

носія харизматичного лідерства, а з іншого – масштабні зміни у соціально-

політичній ситуації. Це зумовлює питання, чи взагалі можливою є 

технологізація процесу створення політичної харизми  і чи взагалі можливо за 

таких умов говорити про певні аспекти прояву «технологічності». 

Відповідь на це запитання породило у межах американської 

політологічної традиції появу концепції «псевдохаризми». Так, Й. Бенсман та 

М. Гайвант впроваджують поняття «псевдохаризма» для позначення ситуації 

інсценування бюрократичним апаратом кризи та її долання через підключення 
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харизматичного лідера [263, с. 6]. За такого підходу технологія створення 

політичної харизми передбачає інсценування двох основних аспектів 

харизматичного панування: особистості лідера та ситуації у суспільстві, котру 

має «виправити» лідер. Реалізацію даної стратегії мають забезпечувати 

підконтрольні ЗМІ, через які інсценуються відповідні публічні образи, що 

покликані через репрезентацію смислів забезпечити підтримку владі. 

Це створює підстави для розмежування між істинною та фабрикованою 

штучно харизмою. Так, на думку американського соціолога Р. Такера, 

головною характеристикою істинної харизми є орієнтація на здійснення 

соціальних змін [178]. Тобто, передбачається, що істинна харизма орієнтована 

на революційні соціальні перетворення, у той час як псевдохаризма лише імітує 

соціальні перетворення, залишаючи незмінним суспільно-політичний лад. 

Відповідно, формою існування псевдохаризми є системні політичні сили 

(парламентські партії, легальні громадсько-політичні об’єднання тощо), у той 

час як істинна харизма реалізується через т.зв. «антисистемні партії». 

Харизматичне лідерство часто виникає в умовах слабкості наявних політичних 

партій [263, с. 15]. При чому, висуваючи альтернативу, харизматичне лідерство 

оформлюється у вигляді позасистемних партій, котрі, на думку Дж. Сарторі, 

справляють делегітимізуючий вплив на владну систему [за 178]. 

Харизматичне лідерство тоді виступає вираженням, з одного боку, 

заперечення наявної системи, а з іншого боку – відображенням альтернативного 

шляху суспільного розвитку. 

Харизматичний лідер очолює політичний рух на ірраціональній основі, 

використовуючи імпульс кризової ситуації та глибокого занепаду спільноти 

[178]. Репрезентуючи шлях вирішення проблеми, він пропонує вихід із ситуації, 

що видається безвихідною. Оскільки пропозиції харизматика є відповіддю на 

соціальний запит з боку громадськості, то він сприймається як належне, на 

чому і ґрунтується довіра до харизматика. 

Водночас, це відсилає до необхідності опису конкретних механізмів 

реалізації вищеназваної харизматичної стратегії у політико-комунікативній 



80 
 

практиці. У літературі наявні відмінні підходи до опису загальних стратегій 

технологізації політичної харизми. На думку психолога О. Покальчука - 

харизматичний лідер антитехнологічний і часто не може сам пояснити 

прийняття власних рішень [197]. Згідно до британського дослідника Р. Ітвела, 

будучи інтуїтивно осмисленим, поняття харизми не піддається вимірюванню, 

оскільки воно не операціоналізується [116, с. 10]. У той же час, наявний цілий 

пласт публікацій представників російської школи комунікативних тренінгів, у 

яких пропонуються рекомендації щодо «розвитку харизми». 

Як вже відзначалося вище, харизма є вираженням одночасно і 

індивідуального, і колективного, а тому єдиного комплексу вимог та 

рекомендацій із технологізації харизми запропонувати неможливо, водночас, 

можна виокремити цілий ряд т.зв. «харизматичних стратегій», котрі описують 

вимоги до ефективності реалізації харизми у політико-комунікативному 

просторі [49, с. 220].  

По-перше, харизматична особистість повинна з'явитися зненацька і «зі 

сторони». Оскільки харизматик виражає у собі соціальний протест і заклик до 

радикальних змін, то він не може асоціюватися із звичною, давно сформованою 

політичною елітою. Досить хоча б належати до іншої національності, як 

корсиканець Бонапарт у Франції або грузин Джугашвіли в СРСР. Це виводить 

харизматичного лідера за межі практики повсякденності. 

По-друге, харизматичний лідер має відрізнятися від інших. У людини, що 

претендує на харизматичну кар'єру, повинні бути якісь ознаки, або стигмати 

(мітки), що виділяють його із навколишньої маси. У зовнішньому вигляді 

харизматичного лідера має бути щось вражаюче. Важливо виявити 

винятковість, вразити уяву, миттєво запам'ятатися. Характерні риси корисно 

доповнити реквізитом, що починає сприйматися як невід’ємна частина даного 

персонажу (наприклад, трубка Сталіна, сигара Черчіля). Це також виводить 

харизматика за межі повсякденного досвіду. 

По-третє, лідер має пережити осяяння, що означає одержання певного 

знаку, котрий вказує на суспільне призначення лідера. Герой одержує якийсь 
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знак, що вказує на його призначення. Це може бути і раптове осяяння внаслідок 

тривалих міркувань, і просвітлення іншими. Осяяння стає переламним 

моментом індивідуальної біографії. 

Харизматичне лідерство передбачає новизну. Оскільки воно базується на 

доланні повсякденності, то новизна - невід'ємна частина харизми. Неможливо 

уявити собі, щоб екстраординарні здатності проявлялися загальноприйнятим 

чином. Магія харизматичної особистості ґрунтується, багато в чому, на 

усвідомленні великої мети, до якої вона нас спонукає. Харизматичний лідер 

визнається прихильниками як реалізатор певної суспільно-значимої ідеї, при 

цьому розмежовується «харизма кутюр’є» (вплив на найближчих 

прихильників») і «масова харизма» (вплив на широкий загал [116, с. 12]. 

Харизматичне панування відверто антираціональне, а тому передбачає 

апеляцію до віри та інших ціннісних категорій. Штаб управління обирається на 

підставі особистої відданості вождеві, раціональне поняття «компетентність», 

як і традиційне поняття «привілей», відсутні. «Харизматичний принцип 

легітимності, на відміну від формально-раціонального, авторитарний. По суті 

авторитет харизматика базується на його силі - тільки не на грубій, фізичній 

(що теж, зрозуміло, не виключено), а на силі його дару». Типової 

харизматичною фігурою є диктатор, наділений винятковими повноваженнями 

(політичний еквівалент пророка в релігійній області), а політичний режим 

трансформується в плебісцитарну особисту диктатуру [49, с. 218]. 

Харизматична поведінка найчастіше припускає якусь театральність. Із 

цим пов'язане широке використання гербів, емблем, гімнів, прапорів та різних 

обрядів, а також ритуалізацію політичної дійсності. Важливою 

характеристикою харизматичності є акцентуванні на ролі індивіда в 

політичному процесі. Так, на етапі становлення націонал-соціалізму та 

італійського фашизму провідну роль відігравала харизма лідера та віра у його 

надприродні здібності. Після інституціоналізаціï Націонал-соціалістичноï 

німецькоï робітничоï партіï у 1926-27 рр. у всіх подальших виборчих кампаніях 

партія реєструвалася під подвійною назвою «NSDAP (рух Гітлера)  [178]. 



82 
 

Проте, водночас, харизматичність накладає і вимоги щодо успішності 

персоналізованого лідерства, оскільки кожен неуспіх сприймається як втрата 

«дару» [68, с. 169-173]. Водночас, успішність, як правило, реалізується через 

долання «ворогів» (навіть удаваних), тому ситуація постійної боротьби є 

однією із провідних харизматичних стратегій. 

Оскільки харизматичне лідерство базується на доланні повсякденності та 

презентації соціально-політичних альтернатив, то це виражається у радикалізмі 

гасел та ідей. Загалом, для харизматичної особистості властиве надцінне 

відношення до ідей, що передбачає радикалізм як форму відношення людини 

до ідей, які він втілює у життя. «Ідеï харизматичного лідера вимірюються ïх 

мобілізаційною спроможністю» [178]. 

Загалом, харизматичний лідер формує довкола себе особливий дискурс, 

що передбачає актуалізацію ряду питань: особлива місія, особиста 

неординарність, маскулінність, наративи про мертвенність і боротьбу, 

ідентифікація з масою, позиціонування у категоріях «друг-ворог», активізм 

прихильників [116, 17-18]. 

Харизма може бути передана шляхом використання деякої форми 

магічної або релігійної практики». Наприклад, процедура коронування - одна з 

форм передачі благодаті, що стає приналежністю родини, а не однієї людини. У 

цьому випадку «відбувається «рутинізація» харизми - процес повернення 

харизматичної влади до повсякденності» [45, с. 557-558]. 

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що політична харизма являє собою 

категорію, що вказує на можливість політичного лідера справляти вплив на 

громадськість. При цьому, це передбачає, з одного боку, наявність у 

політичного лідера комплексу певних рис, а з іншого боку – готовність 

аудиторії сприймати такий вплив, що передбачає наявність ситуації, за якої 

харизматичний вплив є найбільш ефективним. 

Оскільки харизматичне лідерство є підкреслено ірраціональним та таким, 

що заперечує традицію, то воно базується на афектах та емоційному впливі на 

громадськість. Крім того, харизматичне лідерство є запереченням традиційних 
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аспектів політичного устрою та суспільно-політичного ладу, а тому є 

альтернативою до повсякденності. 

Відповідно, за таких умов найоптимальнішою ситуацією для реалізації 

харизматичного лідерства є ситуація суспільної кризи, за якої руйнуються 

схеми повсякденності а традиційний досвід та раціональний підхід втрачають 

своє значення. 

За таких умов потенційний харизматичний лідер пропонує власний 

варіант долання суспільних проблем (навіть якщо цей шлях є відверто 

утопічним та ірраціональним), та, спираючись на деякі власні риси характеру та 

зовнішнього ритуалу, завойовує прихильність широких суспільних верств. 

Загалом, саме кризова ситуація суттєво знижує критичність суспільної 

свідомості, а необхідність долання проблем реалізується через компенсаторний 

механізм «віри у вождя», котрий пропонує легкі шляхи вирішення надскладних 

проблем. 

Оптимальний період для харизматичного лідерства у суспільстві – 

глибока ціннісна криза ідентичності, що не передбачає раціональних шляхів 

розв’язання. За таких умов харизматичне лідерство постає виходом із ситуації 

повсякденності. Харизматичний лідер формує довкола себе особливий дискурс, 

що передбачає актуалізацію ряду питань: особлива місія, особиста 

неординарність тощо. Специфіка харизми накладає на її використання ряд 

технологічних обмежень. Насамперед це часові обмеження, котрі долаються 

творенням «керованої кризи». 

Власне, якщо ми говоримо саме про «харизматичну іміджеву 

технологію», то її зміст можна описати наступною схемою: відтворення певних 

процедур, що асоціюються у нас з харизматичним лідерством, фабрикування 

певного «містичного перевороту», що, у свідомості прихильників, змінює саму 

природу політика, сакралізація політичного діяча і перетворення його на живий 

символ. 

Зрозуміло, що всі ці техніки найбільш оптимально можуть бути 

реалізовані за умов недемократичних політичних режимів, які досить жорстко 
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контролюють політичну комунікацію. Прикладом подібної політичної теології 

у новітній українській політиці є конструювання іміджу народного депутата Н. 

Савченко [174]. Зокрема, у її випадку «сакральним переворотом» послугувала 

історія з її бойовим досвідом, службою на Сході України, ув’язненням в Росії та 

звільненням. Послідовність цих дій послугувала своєрідним «символічним 

переворотом» для Савченко, яка набула особливого ореолу внаслідок усіх 

пережитих життєвих труднощів, випробувань, акцій непокори російському 

режиму і т.д. Даний ореол «святості» і виступав основою для політичного 

іміджу народного депутата, через апеляцію до якого можна було 

обґрунтовувати будь-що, адже він міг вивести політика за межі критики. Саме 

на прикладі Н. Савченко можна прослідкувати загальну схему конструювання 

харизми як основи для політичного іміджу. 

На першому етапі це життєвий переворот, що змінює якість особистості в 

очах громадськості. Далі, довкола даної нової якості формується ореол 

«святості», який дозволяє бачити в політику лише позитивні моменти. Нарешті, 

через апеляцію до ореолу відбувається обгрунтування всіх інших складових 

іміджу політика, не зважаючи на те, як вони можуть бути оцінені поодинці. 

Водночас, приклад Н. Савченко показує, що конструйований 

харизматичний імідж може бути досить швидко зруйнований, якщо 

накопичиться певна кількість дій політика, що йдуть в супереч із уявлення про 

його «святість». У випадку Н. Савченко – це численні факти на підтвердження 

її начебто проросійської орієнтації. 

Загалом, харизма є специфічною ситуаційною політичною технологією, 

котра передбачає значний ефект але і накладає ряд обмежень. З одного боку, 

апеляція до сакральності може бути основою надзвичайно стійкого іміджу, але 

з іншого боку – її розбудова потребує неординарних кроків від політика, а сам 

«харизматичний імідж» може з легкістю трансформувати рішучу підтримку 

політика на таке саме рішуче несприйняття. 

Водночас, харизматична основа лідерства відкриває можливості не тільки 

ствоерння іміджу, але й перетворення його у своєрідний символічний капітал, 
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який може бути перенесений на інші об’єкти. Даний ефект відкриває 

можливості для нових політичних технологій, які стають особилво поширеними 

у сучасній світовій політиці. Зокрема, харизму можна не просто створювати, її 

можна виробляти і продавати, перетворюючи на певний політичний «товар», 

який, у свою чергу, може бути об’єктом масового попиту та споживання. 

Перетворення політичного процесу на ринок, у якому відбувається 

змагання численних пропозицій у боротьбі за голос «споживача» (виборця), 

зумовлює зростаючу роль ринкових технологій організації політичних 

кампаній, що означає зростаючу потребу у вивченні політичного ринку 

(маркетингові дослідження), створенні привабливого продукту (брендинг), 

просування товару засобами комунікації (реклама). Відповідно, ми можемо 

перенести на політичні реалії і такі сучасні маркетингові категорія як 

«франшиза» та «франчайзинг», та розглянути їх у контексті харизматичної 

стратегії створення політичного іміджу. 

Як вже відзначалося вище, харизма – це певна сукупність особливих 

властивостей політика, через які можна пояснити його особливе право на владу. 

Водночас, харизма може бути перенесена на інші об’єкти. В якості традиційної 

соціо-культурної форми такого перенесення ми можемо розглядати 

традиційний для християнської церкви ритуал покладання рук. Здійснюючи 

рукопокладання на кандидата в сан священника, учасники ритуала передають 

йому частину «благодаті», тобто, по суті, харизматичні властивості. 

За аналогією, політик так само може ділитися частиною власної харизми 

по відношенню до інших людей, які можуть виступати його соратниками або 

просто однодумцями. Власне, подібний ефект харизматичної технології 

ствоерння політичного іміджу реалізується у технології «політичного 

франчайзингу», що заснована на перенесенні властивостей політичного іміджу 

з одного політичного об’єкту на інший. По суті, франчайзинг – це перенесення 

«чужої харизми» на інший об’єкт, у результаті чого цей об’єкт набуває 

специфічних рис. 

Проблема франчайзингу, як механізму організації сучасної економіки, 
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постає особливо гостро у сучасному маркетингу. Зокрема, зростання ролі 

брендів у промисловому виробництві економічно-розвинених країн 

перетворило об’єднання невеликих виробників однорідних товарів у єдину 

мережу. Дана задача з успіхом вирішувалася за рахунок створення єдиного 

мульти-бренду, який надавав дозвіл (франшизу) дрібним виробникам, які, при 

цьому, зберігали економічну та юридичну автономність, але передавали 

власнику бренду функції з маркетингу та рекламного забезпечення. 

Перенесення поняття франчайзингу на сучасну політику зумовлене 

необхідністю опису неоднозначних зв’язків, які складаються між 

регіональними та національними рівнями сучасних потужних політичних 

проектів. Зокрема, система організації переважної більшості сучасних партій, за 

якої центральне керівництво відповідає за імідж партії у публічній сфері, а 

місцеві організації використовують загальнонаціональний політичний капітал 

та відповідають за безпосереднє проведення виборчих кампаній на місцях, 

нагадує франчайзингову схему виробництва. При цьому, франчайзингова 

модель виступає для представників регіональних політичних еліт, насамперед, 

засобом політичного позиціонування, тобто засвідчення власної політико-

ідеологічної приналежності. Включаючись до загальнонаціонального 

політичного проекту, місцеві політики виступають своєрідними «політичними 

дистриб’ютерами» на місцях, представляючи інтереси партії та 

використовуючи потужний бренд для реалізації власних політичних завдань. 

За таких умов, зв’язки між різними рівнями партії змінюють характер, 

перетворюючись на взаємовідносини між «центральним офісом» 

(продукування ідей, створення іміджу, рекламна кампанія, позиціонування у 

політичному просторі тощо) та регіональними представництвами (формування 

команди, підбір кадрів, вирішення фінансових задач, формування виборчих 

штабів, забезпечення проведення передвиборчої кампанії). 

Відповідно, у сучасній Україні наявні численні публікації, пов’язані із 

вивченням франчайзингу як маркетингової технології, водночас, практично 

відсутні спроби серйозного теоретичного осмислення використання 
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франчайзингу як технології політичного позиціонування. Загалом, франчайзинг 

як маркетингова технологія – «це надання ліцензії на торгівлю або виробництво 

товарів і послуг під товарним знаком (брендом) на строго визначеному ринку. 

Франчайзинг як мережева схема відтворення бізнесу на основі використання 

бренду є одним з основних механізмів, за допомогою якого реалізується 

глобальна єдність ділових практик і повсякденні споживчі стандарти в 

сучасному світі, відносна «довго живучість» товарних знаків» [260, с. 22]. 

За сучасних умов ключовим аспектом виробництва є не товарний, а 

символічний аспект, пов'язаний із брендом, як набором асоціацій суспільної 

свідомості. Успішний бренд – це, насамперед, втілення не товарних 

властивостей, а певної соціально значимої ідеї, цінності. Використання над-ідей 

дозоляє брендам розширювати свою сферу участі на ринку, захоплювати нові 

сегменти, нарощувати присутність. 

Економічна модель франчайзингу забезпечує доцільне використання 

ресурсів дрібних виробників однорідної продукції або послуг. Франчайзингова 

схема дозволяє виходити на національний рекламний ринок, виступати під 

потужним брендом (який дозволяє при відкритті нового підприємства не 

розпочинати з нуля, а мати певний базис у вигляді уявлень громадськості; крім 

того, потужний бренд виступає засобом балансування ризиків та долання 

кризових процесів). 

Проте, потенціал франчайзингової схеми відкриває нові можливості та 

перспективи її використання у інших, альтернативних сферах суспільних 

відносин. Таких як, наприклад, освіта, де виникає явище «освітнього 

франчайзингу» форми ведення бізнесу з передачею прав на реалізацію освітніх 

послуг від імені франчайзера [Коваленко0, с. 3]. У даному випадку, освітній 

франчайзинг розуміється як створення розгалуженої системи філіалів відомих 

Вузів у різних регіонах держави, що функціонують під однією назвою та згідно 

до стандартизованих принципів роботи. 

Загальна модель франчайзингу носить наступний характер. Власник 

бренду (франчайзер) на основі довгострокової угоди передає право 
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використання власного товарного знаку виробнику (франчайзі) на основі 

дотримання ряду принципів, пов’язаних як із зовнішньою атрибутикою (стиль) 

так і змістовних показників (відповідність товару вимогам якості). Тобто, і 

франчайзер і франчайзі продовжують кожен виконувати власні задачі на різних 

ринках виробництва. Їх поєднує лише спільний бренд та необхідність 

забезпечити його максимальну капіталізацію, і ці задачі кожен із суб’єктів 

франчайзингової схеми вирішує на основі власних можливостей. Явище 

франчайзингу як маркетингової технології набуває всезагального поширення, 

що актуалізує необхідність вивчення франчайзингових технологій у сучасній 

політиці. 

Щодо правомочності використання поняття франчайзингу для опису 

політичного процесу існують різні позиції. Зокрема, дослідник Е. Лассан 

розглядає поняття «політичний франчайзинг» як одну із «економічних 

метафор» на позначення процесу пошуку «політичних покровителів». Дана 

метафора, на думку дослідника, поруч із іншими «торгівельними» (на кшталт 

«політичного секонд-хенду»), відображає процес зростання ролі маркетингу у 

сучасному суспільстві, але не описує реальних політичних феноменів [153, с. 

30]. 

Відповідно, це зумовлює проблему, зміст якої полягає у оцінки 

значимості політичного франчайзингу: як метафори чи реального поняття. 

Звичайно, політичний франчайзинг носить дещо метафоричний характер, 

оскільки, на відміну від економічного, він ніколи не носить публічного 

характеру. Загалом, використання маркетингових технологій у політиці 

залишається татуйованим для широкого оприлюднення. Це зумовлено 

внутрішньою суперечністю між декларованою публічністю та відкритістю 

політики і маркетинговими технологіями, що спрямовані на вивчення 

особливостей індивідуального та колективного сприйняття та прихований, 

неявний вплив. 

Відповідно, якщо в економічній сфері франчайзинг завжди декларується 

та закріплюється у відповідних документах, то у політиці франчайзингові 
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моделі ніколи публічно не визнаються. Проте, це не означає неможливість 

застосування поняття франчайзингу для описів сучасних політичних 

феноменів. 

Функціонування сучасних політичних партій, значною мірою, будується 

згідно до франчайзингової моделі управління. Зокрема, даному феномену 

сприяли ряд суспільних умов: 

1. Зростання ролі ЗМІ, насамперед аудіовізуальних, що носять 

загальнонаціональний характер. Відповідно, політична сила має бути 

репрезентована у загальнонаціональному комунікативному просторі, що може 

бути реалізовано лише на основі потужного партійного центру. Це зумовлює 

необхідність для політичних сил об’єднуватися або шукати інші шляхи для 

того, щоб потрапити до політичного дискурсу ЗМІ. 

2. Деідеологізація політичних партій, зниження ролі ідеологічної 

боротьби та переміщення політичної дискусії у сферу не ідеологічних, а 

приватних питань. За таких умов політичний субєкт перетворюється із 

ідеологічного виразника інтересів соціальних груп (класів, етносів, 

професійних спільнот) у тактичне об’єднання еліт, створене з метою 

завоювання та утримання влади. За таких умов на перший план виходить не 

вирішення тих чи інших глобальних проблем або над-задач, як основи для 

консолідації, а об’єднання довкола певного бренду (в якості останнього може 

виступати відома політична сила, авторитетний лідер тощо), спираючись на 

політичний капітал якого можна одержати представницький мандат. 

3. Персоналізація політичної боротьби, за якої не політична сила 

виступає основою для позиціонування лідера, а особистий політичний капітал 

(авторитет, визнання, популярність, імідж) – основою для позиціонування 

політичної сили, яка, за таких умов, ототожнюється з лідером. На думку 

українського соціолога О. Петрова, котрий досліджував проблему «іменних 

блоків» на прикладі України, слід наголосити на одній важливій обставині, яку 

«треба враховувати, коли йдеться про „іменні” блоки - це їх відмінність від так 

званих передвиборчих коаліцій. Точніше: між ними є дуже багато спільного, 
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але все ж таки коаліції будуються, в першу чергу, для об’єднання зусиль різних 

політичних партій. У цьому випадку до коаліції найчастіше входять серйозні 

політичні „гравці”, поєднання зусиль яких дозволяє вирішувати важливі 

завдання. Щодо „іменних” блоків, то, як ми вже говорили, до них включають 

(крім кількох найсерйозніших об’єднань) партії, мало відомі населенню [196, с. 

23]. Відповідно, за таких умов діє не принцип синергії (тобто поєднання у 

межах блоку політичних потенціалів суб’єктів), а навпаки, політичні сили 

набувають суб’єктності лише за умов включеності у іменний блок, тобто 

приєднання до відомого бренда, який уособлюється персоною політичного 

лідера. 

4. У результаті об’єднання політиків довкола певного потужного 

бренду відбувається консолідація фінансових та нематеріальних ресурсів. 

Політолог  Ю.Р. Шведа (на основі виборчої кампанії з місцевих виборів у 

Львівській області) вважає, що у даному випадку “грошовиті кандидати 

отримують від розкрученої партії популярний бренд, який суттєво підвищить 

їхні шанси стати депутатом тієї чи іншої ради. У бізнесі це називають 

франчайзингом, тут ми маємо справу з аналогічним явищем”[Сирцов0]. Тобто, 

фактично, відбувається обмін грошового потенціалу на політичний. Політик 

(або група політиків), що не має шансів на індивідуальну перемогу на виборах, 

може інвестувати капітал у потужний «іменний» політичний бренд, 

забезпечивши собі, тим самим, гарантований мандат. Подібна схема є особливо 

приваблива для представників великого бізнесу, що мають намір забезпечити 

власне представництво у політичних структурах. Схема франчайзингу 

дозволяє, втративши визначену суму, вирішити поставлену задачу, не 

створюючи потужних політичних структур, не витрачаючи багато часу на 

просування власного політичного проекту. 

5. Потенціал технологій франчайзингу у політичному процесі 

зумовлений потребою забезпечення пізнаваності політичної сили, яка 

забезпечується через залучення потенціалу відомого політичного суб’єкта. За 

умови інтенсифікації політичної боротьби та зниження ролі ідеологічних 
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проблем у політичний агітації, передвиборчий процес перетворюється на 

змагання подібних у політичному плані політичних сил, які не мають між 

собою істотних відмінностей. Це нагадує змагання товарів на перенасиченому 

однорідному ринку, де така проблема вирішується на основі механізмів 

брендингу. Відповідно, потужний, відомий та авторитетний політичний бренд 

(або персоналізований у лідері, або у відомій політичній партії) перетворюється 

на найвищу цінність. Відповідно, головною стратегічною політичною задачею, 

за таких умов, є створення потужного бренду, а тактичною – приєднання до 

відомого та авторитетного бренду. 

Особливо популярною франчайзингова технологія у політиці є на рівні 

місцевих виборів, де політичні сили регіонального масштабу змушені діяти, 

залишаючись осторонь загальносуспільного політичного дискурсу. Механізм 

франчайзингу дозволяє виходити на рівень обговорення загальносуспільних 

політичних проблем.  

Наприклад, кандидат на посаду міського голови, представляючи, 

одночасно, відому політичну силу (або виступаючи «довіреною особою» 

відомого політика), може спиратися на авторитет загальнодержавного лідера 

партії, на соціальну базу даної політичної сили, реалізовувати власну рекламну 

кампанію у контексті загальнонаціональної. 

Проте, політичний франчайзинг як технологія містить у собі цілий ряд 

небезпек, як щодо власника політичного бренда, так і щодо його регіонального 

політичного представника. 

На думку українського політолога В. Цибулько, небезпеки політичного 

франчайзингу у формі «іменних блоків» полягає у тому, що: 

По-перше, на переконання експерта, серйозним випробуванням є дуже 

велика залежність від поведінки лідера. 

По-друге, це залежність від тактичних елементів політичної діяльності. 

Зокрема, схвалення чи несхвалення на конкретних виборах означає, фактично, 

витіснення з політичного процесу [265]. 

Загалом, бренд як ідейно-символічне утворення є дуже нестійким, та 
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може бути зруйнованим у результаті серйозної політичної кризи, скандалу, 

поширення чуток та пліток, направлення у інформаційні потоки потужного 

«компромату» тощо. Відповідно, франчайзингова схема перетворює політиків 

на заручників власного бренду. 

Згідно до відомого київського політолога Андрія Єрмолаєва, в Україні 

стрімко розвивається політичний франчайзинг - передача в керування брендів 

розкручених політичних блоків і партій. Проте, це означає і значну небезпеку 

для політичних сил, які завіюють відповідні схеми. І першою жертвою цього 

явища, на думку Єрмолаєва, став Блок Тимошенко. «Будучи одним з лідерів 

симпатій серед населення по всій Україні, блок виявився в руках містечкових 

політиків, які, прикриваючись іміджем Тимошенко, просто зводять рахунки зі 

своїми конкурентами» - вважає політолог [106]. Тобто, оскільки 

франчайзингова схема побудови політик не має під собою потужних 

ідеологічних засад, то вона дозволяє об’єднуватися у одній політичній 

структурі  протилежним та часто несумісним регіональним діячам. Часто це 

призводить до того, що франчайзингова схема працює проти власника бренда, 

оскільки його «регіональні представники» негативно впливають на 

загальнонаціональний імідж. 

Відповідно, ще однією серйозною вадою франчайзингової моделі є 

фактична сегментація політичних сил, їх перетворення на випадкові коаліції 

мало пов’язаних між собою політичних суб’єктів. Зокрема, саме подібна 

ситуація, на думку А. Єрмолаєва, склалася у пост-майданний період у 

політичній партії НСНУ, яка була об’єднана лише довкола політичного бренду 

В. Ющенка та іміджу «Майдана». У свою чергу, коли у партії почалися 

серйозні проблеми з підтримкою, то вона одразу ж почала розпадатися, що, 

звичайно, було пов’язано і з франчайзинговою моделлю її побудови [106]. 

Аналогічні проблеми із застосуванням франчайзингових технологій 

спіткали російський «Союз правих сил» після поразки на виборах до Державної 

Думи 2004 року. У результаті бренд «СПС» втратив свою привабливість в очах 

місцевих політиків і бізнесменів. Вони усе менше бажали вкладати гроші в 
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примарну спробу використовувати ім'я партії заради своїх власних цілей. За 

словами аналітика московського центра Карнегі Миколи Петрова, в період 

2002-2004 років діяльність СПС у регіонах, в основному, була пов'язана з так 

званими франчайзинговими схемами. «Місцеві еліти були зацікавлені в 

приватизації відділень СПС, - вважає Петров [8]. Це влаштовувало і керівників 

СПС на федеральному рівні, тому що це сприяло створенню досить сильних 

відділень Союзу у регіонах. Бізнесмени «купували» осередки та з їх допомогою 

домагалися обрання своїх ставлеників у регіональні парламенти. «Останні два 

роки реальний ідеологічний актив партії згортався, - думає Микола Петров. - 

На його місце приходили структури, контрольовані регіональними олігархами» 

[137]. Відповідно, перша ж серйозна поразка призвела до втрати інтересу щодо 

функціонування політично сили. Це, у свою чергу, призвело до занепаду 

місцевих осередків Партії, що будувалися лише довкола вирішення локальних 

бізнес-інтересів. 

Аналогічна ситуація неодноразово фіксувалася і під час парламентських 

виборів в Україні. В якості партій-франшиз здебільшого виступали лідерські 

політичні проекти, створювані довкола популярних на даний момент політиків 

для перетворення їх особистої популярності у мандати в представницькому 

органі. До числа таких проектів можна віднести «Блок Юлії Тимошенко», 

«Блок Петра Порошенка», «УДАР» В. Кличка та ряд інших. Тривалість 

існування подібного проекту залежить від тривалості політичної популяності 

самого політика. 

Отже, необхідно відзначити, що за сучасних умов розвитку політичного 

ринку особливого поширення набувають франчайзингові схеми побудови 

політичних партій (або інших суб’єктів політики), під час реалізації яких 

політична сила об’єднується довкола потужного бренду, спираючись на який 

реалізуються поставлені задачі завоювання підтримки та одержання 

представницьких мандатів. За франчайзингової моделі побудови політичних 

структур уся сутність взаємовідносин різних політичних рівнів зводиться 

виключно до принципів ефективності та оптимізації видатків та доходів. 
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Відповідно, це перетворює політичні сили на аморфні утворення, організовані з 

метою перетворення капіталу у політичні дивіденди, що стає домінуючим 

фактором функціонування політичних партій за умов зростання політичної ролі 

мас-медіа, персоналізації та візуалізації політичного процесу. 

Підсумовуючи все сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Важливе місце серед сучасних політичних технологій інформаційного 

впливу займають іміджеві, що покликані забезпечити створення позитивного 

образу політика або політичної сили у суспільній свідомості. Вони засновані не 

на прямому інформаційному впливі, а на актуалізації певних наявних у 

суспільній свідомості стереотипів та інших стандартних утворень. 

2. В своїй основі вони органічно пов’язані із харизматичним політичним 

лідерством, що базується на уявленні про політика як про носія певних екстра-

ординарних рис. Сучасні іміджеві технології спрямовані на те, аби створити 

враження, що політик є носієм даних специфічних рис. 

3. Тому інформаційний вплив у даному випадку здійснюється через 

генерування харизматичного образу, що знаходить відгук серед громадськості, 

оскільки апелює до вкорінених у масовій свідомості образів та смислів. 

Фактично, в своїй сутності сучасні іміджеві технології покликані генерувати 

харизму для політика, яка, фактично, стає псевдо-харизмою, тобто 

інформаційно-технологічним конструктом для здійснення політичного впливу. 

4. Особливістю сучасних іміджевих технологій у політиці є те, що 

створений для одного політичного суб’єкта імідж може переноситися на інших 

суб’єктів у рамках технологій «політичного франчайзингу». Дана політична 

технологія інформаційного впливу означає, що створений один раз імідж може 

бути залучений для іншого політика через «перенесення» у формі приєднання 

до політичної сили або взаємної підтримки. 

5. Відповідно, імідж популярного політика або політичної партії може 

бути використаний менш популярним політиком, який до них приєднається, і 

одержить частину популярності через подібні зв’язки. Завдяки франчайзингу 

виникає своєрідне інформаційне поле, що впливає на політику шляхом 
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перенесення рис конкретного політичного діяча на політичну партію або на 

іншого політика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Наративні іміджеві технології в політиці  

Політичний імідж, хоча і позначає у собі певний «образ», але не 

обмежується лише зовнішніми проявами. Зрозуміло, що будь-які технології 

створення політичного іміджу передбачають увагу до його зовіншіх складників: 

вигляд, одяг, манера поводження на публіки, мова публічного виступу тощо. 

Водночас, всі вищеназвані компоненти не несуть у собі визначального 

значення та не відображають у собі сутності політичного іміджу. Оскільки 

політчиний імідж стосується політчиного процесу, то він повинен містити у 

собі певну змістовну складову, яка відображатиме певні політичні ідеї, 

орієнтовані на широкий загал. У технологічному плані створення політичного 

іміджу передбачає: політичне сегментування ринку та визначення цільової 

аудиторії, до якої буде апелювати політик; позиціонування політика на основі 

запитів цільової аудиторії; складання іміджевої легенди, яка б відповідала 

апитам цільової аудиторії. Відповідно, зовнішні елементи іміджу вистуають 

важливими, але ілюстративними елементами по відношенню до базової 

іміджової легенди, яка, для власної ефективності, повинна спиратися на певний 

фактичний матеріал. 

Тому у своїй основі імідж – це певний наратив, який повинен відображати 

у собі ключові політичні ідеї, переплетені із особистою біографією політика, 

його діями та заявами. Ключова задача створення політичного іміджу – 

домогтися синергетичного впливу один на одний усіх компонентів іміджу: 

біографії, позиціонування, публічних виступів та зовнішьного образу політика. 

Відповідно, найбльш ефективним може бути імідж політика-борця для 

громадського діяча з біографією ветерана бойових дій, зовнішнім образом 

сворого бійця та жорсткими публічними заявами, побудованими у різкому та 

лаконічному стилі. Проте, в основі все одно має лежати певний наратив – 

зв’язана розповідь про цілі та задачі політика, побудована на основі його 

біографії, життєвого досвіду та досягнень. 

У традиційному розумінні наратив визначається як текст, що описує 

якусь послідовність подій; те ж, що історія, розповідь, оповідання. Дослідники 

наративу в соціолінгвістиці розмежовують оповідання як текст і як процес. 
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Зокрема, Д. Шифрін визначає наратив як «форму дискурсу, через яку ми 

реконструюємо і репрезентуємо минулий досвід для себе і для інших»[цит. за: 

279, с. 86]. 

Загалом, необхідно відзначити, що саме по собі поняття наративу як 

одиниці досліджень комунікації стало відповіддю на переосмислення одиниці 

комунікативного повідомлення – від слова до ширшого змісту. 

Ф. Анкерсміт пише, що наратив не може бути зрозумілий і 

проаналізований на основі логіки одиничного істинного висловлення. На його 

думку, існує методологічне упередження, властиве вченим ХХ сторіччя. Це 

упередження полягає в тому, що складну проблему «зчеплення» мови і світу 

можна вирішити, тільки розпочавши з найпростіших випадків вживання мови 

[176]. Проте, політичне мовлення являє собою не просто накопичення або 

концентрацію певних висловів і не просто поєднання певних речень, а 

вибудуване змістовно послання, що розгортається довкола певної ідеї, зв’язко 

викладає ідейно-політичний матеріал, тобто, фактично, є наративом. 

Останній розуміється як сукупність дискурсних утворень різних жанрів, 

сконцентрованих довкола певної політичної події. Яскравим прикладом 

політичного наративу є журнальні статті політичного змісту. Ціль політичного 

наративу полягає, з одного боку, у інформуванні суспільства про певну 

політичну подію, а з іншого, у впливі на громадську думку. Тобто це не просто 

інформування, це інформування з політичною метою, що покликане не просто 

викласти інформацію про певну подію, не просто проінформувати 

громадськість, але продукувати власну версію тієї чи іншої події з розрахунком, 

щоб вона стала елементом картини світу представників громадськості. 

Отже, політичний наратив можна розглядати як сукупність дискурсних 

утворень різного типу, головним чином, політичного дискурсу і дискурсу 

засобів масової інформації. Ціль політичного наративу полягає, з одного боку, у 

повідомленні суспільства про яку-небудь політичну подію, а з іншого, у впливі 

на громадську думку. Чим менш ангажований автор, тим більше превалює 

перша мета [127, с. 11-13]. 
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Зрозуміти сутність політичного наративу як комунікативної форми можна 

на основі визначення його ключових властивостей. 

По-перше, політичному наративу властива множинність викладів 

(оповідачів), тобто  опис і коментування події різними сторонами конфлікту. У 

окремих випадках автори виражають свою точку зору, підкріплюючи її 

фактами і цитатами з висловлювань політиків, в інших - виражають чужу точку 

зору, виконуючи, політичне або комерційне замовлення, по-третє, надають 

слово самим учасникам події, принагідно коментуючи. 

По-друге, політичний наратив містить у собі інформацію різного роду. 

Автор опирається на певні факти, які можуть часом становити значну частку в 

повному обсязі наративу. Як правило, ці факти вплітаються в канву авторського 

до них ставлення (авторство при цьому може йти як від журналіста, так і від 

політика). Нарешті, значну роль відіграє підтекст, який завуальовано схиляє 

адресата прийняти точку зору адресанта. Причому цей підтекст може і не бути 

усвідомлений всіма або відразу, він може накопичуватися з декількох джерел.  

По-третє, мова політичного наративу відрізняється найширшим 

використанням, з одного боку, політичних і юридичних термінів, а з іншого 

боку - різних образних засобів, насамперед  метафор [95]. 

Наратив можна визначити як текст, подібний до гасла: він зближається з 

гаслом як у формальному, так і в змістовному плані. Наратив поєднує з гаслом 

лапідарність: це не повноцінний розгорнутий текст, а такий же міні-текст, як і 

гасло, як правило, включений у рамки однієї пропозиції, максимум абзацу. [279, 

с. 88]. 

При дослідженні політичних наративів необхідно визначити певні базові 

характеристики: 

1) інституційність, представницьке, статусно-рольове спілкування в 

громадських (у даному випадку – політичних) інститутах. Відмінність від 

інших інституційних дискурсів полягає в тому, що політична комунікація 

спрямована на маси, а не на порівняно вузьке оточення професіоналів чи 

індивідуальних клієнтів. Хоча б мінімальне масове зацікавлення та 
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компетентність у політичному процесі є необхідною умовою підтримання 

політичного процесу за умов демократії; 

2) смислова невизначеність у силу як семантичних (розмитість 

семантичних кордонів багатьох слів), так і прагматичних причин, таких як, 

наприклад, маніпулятивність; 

3) ірраціональність та сугестія, вплив на емоції та сферу підсвідомого; 

4) опосередкованість (журналісти, PR-менеджери, спічрайтери є 

співавторами політиків); 

5) варіювання по вісі «інформативність-експресивність» (у залежності від 

жанру, функції); 

6) варіювання по вісі «авторитарність-діалогічність» (на одному полюсі – 

монологічний, ритуальний, тоталітарний дискурс, на другому – полемічний, 

демократичний, діалогічний (взаємодія дискурсів-стимулів, первинних текстів, 

і дискурсів-реакції, вторинних текстів [153, с. 232]; 

7) театральність (політичний процес як дійство, що розігрується). 

Дисципліна лінгвістики наративу, яка оформилась не так давно, визначає 

свій об’єкт дослідження як «текст, що передає інформацію про реальні або 

вигадані події, що відбуваються в часовій послідовності» [202, с. 87-91]. 

Наратив проявляється як своєрідне вікно в індивідуальний людський 

досвід (погляд на світ очами автора-оповідача), як особлива епістеміологічна 

форма - оточуюча реальність може бути освоєна людиною тільки через 

оповідання, через історії. Відповідно, наратив, як утворення, структурно 

подібне до найдавніших фольклорних форм соціальної комунікації, виступає 

однією з найперших форм комунікативного освоєння людиною світу. 

З метою повноцінного функціонування у соціальному світі люди 

потребують інформацію. Проте, інформація покликана не лише забезпечити 

обізнаність у оточуючому світі, але й надати пояснення. Останнє забезпечує 

цілісність світоглядної картини світи і стабільність соціально-психологічних 

когніцій. Відповідно, пояснюючий та інформуючий наратив становить одну з 

природних потреб соціального індивіда. І ця потреба поширюється і на сферу 
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політики. 

Термін наратив дуже активно фігурує в американському і британському 

політичному дискурсі останніх років, причому зміст поняття «наратив» у 

сучасному політичному дискурсі значно розширився. Б. Робертс відзначає, що 

наратив використовується у зв'язку з політичною біографією й автобіографією, 

розповідями про політичні репресії і переслідування, оповіданнями з області 

політичної історії, політичною аналітикою, системою політичних поглядів і ін. 

[279, с. 87]. 

Змістовно політичний наратив втілюється у сукупності політичних 

текстів різних жанрів (листівка, гасло, мітингова мова, партійна програма, 

аналітична стаття, телеінтерв'ю й ін.), сконцентрованих довкола певної 

політичної події.  

Необхідно відзначити, що часто на позначення певної ситуативної 

політичної єдності текстів довкола відповідної події (референдум, «путч», 

вибори й ін.) використовують поняття «гіпертекст», котре змістовно 

перегукується із поняттям наративу. Водночас, вони не тотожні, оскільки 

гіпертекст вказує на єдність довкола події, а наратив – на ідейно-політичну 

єдність. 

Політичний наратив завжди існує в певній політичній ситуації і 

завершується разом зі зміною ситуації. Відповідно, аналіз наративу передбачає 

аналіз ситуації, що його продукує. Зв'язок між ситуацією та наративом, що її 

відображає дозволяє визначити політичний вектор тієї чи іншої комунікативної 

ситуації, а отже і «замовника» тих чи інших комунікативних посилів у межах 

політичного дискурсу. 

Всі тексти ми можемо розділити на описові («Мороз і сонце, день 

чудесний») і наративні (ті, у яких щось відбувається, а не констатується). 

Ключовою підставою наративу є подія [101]. Відповідно, аналіз наративів 

політичної комунікації слід починати із визначення події, довкола якої буде 

розгортатися оповідання. Наприклад, в якості такої події може бути 

передвиборча кампанія, тоді наративи будуть вибудовуватися довкола виборів. 
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Прочитання, інтерпретація  і аналіз наративів може виходити із двох 

головних незалежних вимірів: «холістичного підходу та категоріального» і 

«змістовного та формального» [185]. 

Категоріальний підхід має на увазі розбивку повного тексту  або 

декількох текстів, отриманих від різних респондентів, на секції, віднесення 

окремих частин або слів до певних категорій  і аналіз останніх. Холістичний 

підхід, навпаки, дозволяє розглядати історію як ціле, і кожна частина тексту 

інтерпретується в контексті  інших частин.  

Аналіз політичних наративів передбачає переважне використання 

холістичного підходу, оскільки політичний наратив, структурований довкола 

базової програмової ідеї, є цілісним утворенням, що має аналізуватися 

комплексно та на різних рівнях. 

Насамперед, необхідно виокремити вектор та інтенсивність політичного 

наративу. Філологи виокремлюють п'ять комунікативних типів тексту 

(регістрів): репродуктивний, інформативний, генеритивний, волюнтивний і 

реактивний. Конкретні текстові реалізації цих типів - композитиви - у взаємодії 

створюють просторово-часовий обсяг мовного твору, по-різному 

структурований [111, с. 323]. Визначивши характер політичного наративу у 

відповідності до типів комунікативного тексту, ми можемо визначити базову 

інформацію про призначення даного наративу (чи покликаний він просто 

проінформувати громадськість про ту чи іншу політичну подію, заповнивши 

прогалини у інформаційній базі громадської думки, чи закликає до активних 

дій), а на основі цього, з’ясувати інформаційно-політичний потенціал. 

Переходячи на наступний рівень аналізу політичного наративу, можемо 

скористатися теоретичними засадами аналізу будь-яких текстів: 1)        

присутність/відсутність безпосереднього зв'язка між комунікацією і 

життєдіяльністю людини; 2)        відсутність/наявність естетичної функції; 3)        

експліцитність/імпліцитність змісту (відсутність/наявність підтексту); 4)        

установка на однозначність/неоднозначність сприйняття; 5)        установка на 

відбиття реальної/нереальної дійсності (художні тексти являють собою не 
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модель реальної дійсності, а свідомо конструйовані можливі моделі дійсності) 

[77, с. 91]. Переорієнтувавши цю загальнотеоретичну модель тексту на реалії 

політичного наративу, необхідно відзначити, що політичні наративи переважно 

стосуються безпосередніх потреб індивідів, не претендують на задоволення 

естетичних потреб (хоча і можуть використовувати мовленнєві обороти), 

водночас, серед політичних наративів поширені як відкрито-позиціоновані так і 

приховані. Таким чином, співставивши запропонований нам наратив із 

вищеназваними критеріями текстів, ми можемо одержати певну інформацію 

про політичну позицію ретранслятора наративу. Зокрема, прихований 

прихований зміст, наявність підтексту, установка на неоднозначність можуть 

свідчити або про слабкість політичної позиції, або про попередній етап 

проведення політичної кампанії, на якому лише попередньо озвучуються базові 

тези. Характер організації наративу відповідно до типів тексту свідчить про 

інтенсивність комунікативного впливу. Найвищу інтенсивність матимуть 

політичні наративи безпосередньо пов’язані з життєдіяльністю великих мас 

людей, помірно наповнені стетичними формами, експліцитні, однозначні та 

реалістичні. 

Для будь-якого політичного наративу властива тематична єдність, 

спільність основних «героїв» (конкретних політиків, партій та ін.), загальна 

канва подій (літературознавці назвали б її сюжетом або фабулою), 

локалізованість у часі і в просторі. Сюжет політичного наративу - це 

послідовність певних фактів. Проте, політичний наратив не просто їх викладає, 

а добирає (згідно до політичної потреби ті чи інші факти можуть бути опущені), 

упорядковує їх згідно до певної ідейної бази. 

Ключовими параметрами політичного наративу є персонаж та сюжет. 

Персонаж – дійова особа, котра розгортає події та виступає смисловим 

центром, довкола якого об’єднується сюжетна фабула. В якості персонажу 

політичного наративу виступає політичний діяч. Відповідно, наратив постає як 

своєрідне масово-комунікативне відображення особистісної ролі у політиці. 

Політик постає або відтворювачем наративу, або його героєм. «Найкращий 
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спосіб для політика описати свою позицію, свої переконання - це передати свої 

ідеї у вигляді історії… Маргарет Тэтчер вважається видатним ідеологом, але 

насправді   вона була генієм наративу» [279, с. 90]. 

Ще відомий радянський філолог В. Пропп запропонував відобразити 

сюжетну основу будь-якого змістовного наративу у вигляді певних сюжетних 

елементів особистісного шляху персонажу, на основі традиційних сюжетів 

такої фольклорної форми як казка. Зокрема, він запропонував наступні сюжетні 

елементи: заборона, порушення, виведення [213, с. 188]. Політичний наратив за 

таких умов постає як певна форма відображення героїчної складової 

політичного процесу, за якої персонаж долає перепони та здобуває перемогу 

над опонентами. Необхідність наративних конструкцій у описі політичного 

зумовлена тим, що останні відображають у собі певні близькі та зрозумілі для 

кожного мовленнєві структури, а тому забезпечують краще засвоєння 

інформації [213, с. 344]. 

А. Дуранті співвідносить наратив політика з дискурсивною стратегією 

побудови наративу причетності (narratіve of belongіng). Послідовність життєвих 

подій політика представлена таким чином, щоб продемонструвати, що його 

життєвий досвід такій самий як і у більшості аудиторій, і це дозволяє йому 

морально й емоційно ідентифікуватися зі своїми виборцями [279, с. 90]. 

Як іміджевий конструкт, наратив повинен відповідати певним базовим 

моделям сприйняття політика. В. Бебик виділяє низку «типових» іміджів, які 

функціонують у просторі політичної комунікації. Зокрема, це: 1) «діловий 

імідж», який щонайкраще характеризується ідеологією: «ми заробили гроші для 

себе, заробимо їх і для вас»; 2) «інтелектуальний імідж», що виник на основі 

твердження: для роботи в парламенті необхідні професіонали; 3) «народний 

імідж», що будувався на класичній популістській основі, на прагненні 

сформувати позитивне ставлення до себе як до «свого хлопця»; 4) «політичний 

імідж» формувався на контрастному протиставленні соціалістів (формальних 

або прихованих) і націонал-демократів; 5) «жіночий імідж» створювався на 

основі кредо: «Схоже на те, що чоловіки вже нічого не зможуть зробити. 
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Обирайте жінок. Вони зроблять цей світ кращим»; 6) імідж «місцевого жителя» 

будувався на основі постулату «Я – свій, я тут живу і нікуди не дінуся, тому що 

в мене тут родичі і родина...» [48, с. 52-53]. Відповідно, кожному з типів іміджів 

виступає певна історія, що повинна ілюструвати її основні положення, вирахно 

їх продемонструвати та довести. Наприклад, «свій хлопець» може розказати 

історію з дитинства, як він «ріс на тих самих вулицях, що і виборці». 

Особистісний наратив може мати проспективну і ретроспективну 

спрямованість. Проспективний наратив представляє політика на етапі боротьби 

за завоювання політичних висот. Зокрема, наратив у формі біографії 

(автобіографії) є усталеним жанром передвиборного дискурса. 

Ретроспективний наратив створюється на фініші політичної кар'єри [279, с. 91].  

Елементарною сюжетною одиницею політичного наративу (як і будь-

якого іншого зв’язаного тексту) є подія, що являє собою «переміщення 

персонажу за межі семантичного простору» [166, с. 165]. При цьому подія 

органічно пов’язана з політичною картиною, що є пануючою у межах даного 

суспільства. Подією виступає те, що виходить за межі її повсякденної 

впорядкованості. Зібрання депутатів на чергову сесію з метою продовження 

законодавчого процесу не може бути подією та основою для формування 

політичного наративу, водночас, позачергова сесія з неординарного питання 

цілком може виступати в якості сюжетної бази для розгортання наративів. 

Найважливіші властивості політичного наративу - багатоголосся 

учасників політичної боротьби, множинність оповідачів і, відповідно, 

множинність раціональних і емоційних оцінок. 

Кожен з оповідачів виділяє у своєму тексті ті або інші події і, можливо, 

залишає за межами своєї уваги якісь інші факти, по-своєму структурує 

відповідну канву подій, створюючи тим самим у своїх текстах оригінальну 

політичну картину світу. У кожного з них свій «голос» - своя точка зору, 

специфічна раціональна і емоційна оцінка елементів наративу (яка здатна 

розвиватися разом з подіями); існують також колективні «голоси» - офіційні 

політичні оцінки, які створюються від імені партії або іншої організації і 
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сприймаються як офіційні документи [239, с. 63-64]. Відповідно, аналіз 

політичних наративів завжди передбачає врахування вищеназваного плюразіму. 

Це завжди аналіз політичного наративу у контексті суспільного дискурсу та 

взаємодії з іншими наративами. Загалом, політичний наратив виникає не сам по 

собі, а як відповідь на інші комунікативні форми. 

Відповідно, підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити, що 

політичний наратив виступає однією з основних форм політичної комунікації. 

Змістовно політичний наратив являє собою сучасну варіацію традиційної 

фольклорно-оповідної форми комунікації. Політичний наратив – це 

структурована, впорядкована у відповідній послідовності форма подачі 

політичної інформації, що покликана пояснювати громадськості ті чи інші 

політично-значимі події. 

Аналіз політичних наративів відкриває перспективи у вивченні головних 

ідей політико-комунікативного процесу, напрямку та інтенсивності політичного 

дискурсу (зокрема, щодо обговорення ключових проблем суспільства), позицій 

ключових політичних гравців щодо тих чи інших ключових проблем. 

Відповідно, теоретичною основою для здійснення аналізу політичних 

наративів виступає виокремлення ключових елементів останнього: персонажу 

та сюжету. Персонаж – це персоніфіковане відображення у дискурсі того чи 

іншого політика, котрий з одного боку демонструє властивості легендарного 

культурного героя, що долає труднощі та підступи, а з іншого боку – виражає 

біографічну близькість до громадськості. Сюжет – це впорядкована у ідейно-

визначеній послідовності сукупність подій, що розкривають відповідний 

політичний посил. На основі визначення персонажу та сюжету наративу ми 

можемо визначити політичну позицію а також деякі аспекти стратегії того чи 

іншого політичного актора. 

Найважливішим аспектом політичного наративу, що відрізняє його від 

інших текстових форм суспільної комунікації, є його зануреність в умови 

багатоголосся та плюралізму, що зумовлює ситуацію постійної взаємодії (та 

дискусії) з іншими наративами. Відповідно, і аналіз політичного наративу 
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передбачає комплексне заглиблення у досліджуваний політичний дискурс. 

Оскільки наратив є змістовно поєднаною розповіддю, то остання може 

стосуватися різноманітних соціальних об’єктів, у тому числі охоплюючи і 

політичні явища. Сутнісна відмінність наративу, як форми поширення 

інформації, полягає у його цілісності. Наратив набуває свого значення лише як 

комплексне поєднання слів, речень, ідей. Загалом, наративний аналіз виходить 

із того, що за умов соціальної комунікації одиницею аналізу не можуть 

виступати слова, речення або словосполучення. Оскільки не вони несуть у собі 

певну корисну інформацію. Соціальний текст несе у собі ідею не як сукупність 

мовленнєвих одиниць, а як цілісність. При чому, ця цілісність вибудовується 

згідно до вимог лінійної структури (послідовність викладу матеріалу). 

Відповідно, аналіз наративів передбачає комплексність та багаторівневість 

досліджень і саме така комплексність створює передумови для використання 

наративів у політичній комунікації для поширення відповідних ідей. 

Серед політичних наративів виокремлюють: особистісний, ідеологічний 

та подієвий [279, с. 88-90]. Перший тип з цього переліку відзначається з тим, 

що є політичним життєписом того або іншого політичного діяча. Тобто, це 

певним чином структурована, упорядкована відповідно до політичної ідеї, 

наповнена елементами драматизму біографія.  

Головним фактором, що поєднує біографічний наратив, що може бути 

представлений у безлічі текстів дискурсу однієї виборчої кампанії, є персонаж, 

довкола якого в певній послідовності вибудовуються події. Фактично, саме 

персонаж виступає як тематична основа, навколо якої розгортаються події. У 

цьому сенсі біографічний наратив нагадує легенду про культурного героя, 

довкола якого вибудовується оповідання. 

Перехід до епохи домінування мас-медіа у політичні комунікації зумовив 

трансформацію передвиборчого дискурсу у медійний дискурс, що відповідним 

чином впливає і на становлення сучасних політичних наративів. Оскільки 

передвиборний дискурс опосередкований фактором мас-медіа, тому на 

сторінках газет у наративах кандидатів «до поля зору читачів потрапляють 
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найбільш значимі події, які показують, як жив персонаж з дитячого років до 

нинішнього моменту. Звичайно це і дії (учинки й слова) персонажа, що 

формують характер, і особистість героя, і представлення його перед виборцями 

у вигідному світлі» [107, с. 85-86]. Тому, основним об’єктом у вивченні 

політичних наративів виступають ЗМІ та інші об’єкти масової культури. 

При цьому не можна забувати, що за умов плюралістичності суспільства 

та діалогічності політичної комунікації можливе формування різних 

біографічних версій життя того чи іншого кандидата, в залежності від суб’єкта 

подання інформації. У передвиборному дискурсі про кожного кандидата, як 

правило, складаються два наратива із протилежним оціночним забарвленням: 

позитивний наратив у текстах, що агітують за нього, і негативний наратив у 

текстах, що агітують за інших кандидатів. Позитивний наратив розробляється 

більш докладно, саме його ми аналізуємо нижче, оскільки позитивний наратив 

покликаний репрезентувати певний ідейно-політичний комплекс кандидата. 

Як вже зазначалося вище, основою для складання біографічного наратву 

у політиці виступає створення «зразкової біографії», близької за побудовою до 

структури та пафосу героїчного міфу, у якому, зокрема, фіксують найважливіші 

події з життя міфічного персонажу (наприклад, нащадка божества і смертної 

людини). Такий міф припускає, що життя героя служить зразком для 

наслідування і є джерелом життєвої мудрості та моральним орієнтиром для 

інших членів даного соціуму. 

Всі героїчні міфи включають наступні елементи-епізоди: 1) чудесне 

народження; 2) випробування з боку старших родичів або демонів (ініціація); 3) 

пошуки дружини або шлюбні випробування; 4) боротьба із чудовиськами і інші 

подвиги; 5) смерть героя [79, с. 635-640]. 

Відповідно, виступаючи тією чи іншою варіацією героїчного сюжету, 

біографічний навратив виконує презентаційну функцію, відіграє важливу роль 

у створенні іміджу політика. Як не парадоксально, але успішні політики - це, як 

правило, люди, які вміють розповідати історії: «Найкращий спосіб для політика 

описати свою позицію, свої переконання - це передати свої ідеї у вигляді 
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історії. Маргарет Тэтчер вважається видатним ідеологом, але насправді   вона 

була генієм наративу» [279, с. 90]. 

Таким чином, біографічний наратив у політиці являє собою певну 

історію, присвячену життєвому шляху політика, що репрезентує його як 

героїчну постать та стає, таким чином, основою для іміджевої стратегії 

кандидата. 

Водночас, сутність біографічного політичного наративу не вичерпується 

лише героїзацією політичного діяча. Зокрема, американський дослідник А. 

Дуранті співвідносить наратив політика з дискурсивною стратегією побудови 

наративу причетності (narratіve of belongіng). Послідовність життєвих подій 

політика представлена таким чином, щоб продемонструвати, що його життєвий 

досвід такій самий як і у більшості членів даної аудиторій, і це дозволяє йому 

морально і емоційно ідентифікуватися зі своїми виборцями [279, с. 90]. 

Крім того, у даному жанрі для політика важливо продемонструвати 

безперервність досвіду, тобто обґрунтувати свої політичні рішення, у тому 

числі рішення брати участь у виборчій кампанії, як природне продовження 

свого минулого досвіду або досвіду попередників. Поєднуючи себе з історією, 

політик постає у суспільно-політичному дискурсі виразником певних, 

вкорінених в історичний процес ідей, через апеляцію до яких реалізується 

передвиборча стратегія. 

Наприклад, сенатор-демократ Б. Обама почав свою виборчу кампанію в 

столиці свого рідного штату Іллінойс, що дає підставу ЗМІ пов'язати його 

наратив із історією знаменитого попередника А. Лінкольна. Так само, як і 

Обама, Лінкольн до обрання до Конгресу і згодом до Білого дому був членом 

Генеральної асамблеї штату; і в нього до президентства не було великого 

політичного досвіду. Символічно, що Обама, син африканця, починає своє 

політичне сходження поруч із будинком людини, що дав волю африканським 

рабам [279, с. 91]. 

Біографічний наратив може мати проспективну і ретроспективну 

спрямованість. Проспективный наратив представляє політика на етапі боротьби 
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за завоювання політичних висот. Наратив у формі біографії (автобіографії) є 

усталеним жанром передвиборного дискурсу. Проте, необхідно підкреслити, 

що біографічний наратив у даному випадку не є тотожнім до автобіографії, як 

встановленого законодавчими нормами юридичного документу (обов’язкового 

для подання у числі інших документів згідно до норм вітчизняного 

законодавства про вибори). Автобіографія, як жорстко регламентований 

документ, не дозволяє політику репрезентувати у її межах власну індивідуальну 

позицію, а тому, як правило, документальним вираженням політичного 

наративу виступають самостійні публікації. 

Російський теоретик журналістики В. Третьяков пропонує загальну схему 

побудови будь-якого біографічного наративу. Зокрема, на думку російського 

дослідника, будь-який виклад біографічних даних передбачає їх 

структурування згідно до загальних етапів індивідуальної біографії людини. 

Це – народження (1); дитинство (2); навчання – виховання, набуття 

життєвого досвіду (3); дорослішання (4); соціалізація (5); шлюб - створення 

власної родини (6); робота - реалізація своїх здатностей, одержання засобів для 

власного життя і своєї родини (7); народження дітей – виховання нового 

покоління, поява учнів, послідовників (8); зрілий вік - велика родина (9); розпад 

Великої родини - ідуть діти, помирають батьки (10); старість - відхід від 

роботи, перехід від опіки над іншими до необхідності бути опікуваним (11); 

розпад Малої родини (12); смерть (13); пам'ять - посмертне продовження життя 

в дітях, онуках, пам'яті друзів, у створеному при житті (14) [251, с. 283-284]. 

Ці етапи – своєрідні базові віхи, орієнтуючись на які здійснюється виклад 

біографічної інформації. Проте остання ніколи не буває абстрактною, а завжди 

містить у собі певний вектор, що вказує на успішність або неуспішність 

перебігу того чи іншого життєвого етапу. 

Загалом, якщо біографічні дані структурують наратив згідно до певних 

стандартизованих етапів, то змістовного наповнення наративу надають певні 

відхилення від соціальної норми, котрі увиразнюють біографічну інформацію, 

можуть нести у собі додатковий політичний зміст. 
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Насамперед, це, звичайно, норма (1); ненасильницьке радикальне 

скорочення життєвого циклу або багатьох його елементів - рання неміч або 

рання смерть, наприклад, або: не створена родина, немає дітей; робота для 

заробітку є, а для задоволення – немає (2); насильницьке радикальне 

скорочення життєвого циклу або багатьох його елементів - від злочинності, 

військових конфліктів і т.д. (3); множення етапів життєвого циклу - три-чотири 

шлюби, часта зміна роботи і т. п. (4); зовнішні зміни - життя під час 

радикальних змін у суспільстві (5) або радикальна зміна місця проживання; 

успіх - всі або щось істотно краще, ніж в інших (6); неуспіх (7); конфліктність - 

все йде своєю чергою, але щораз  доводиться переборювати багато проблем, 

перенапружуватися (8); падіння - різке падіння після великого успіху, усе 

доводиться починати спочатку (9); внутрішня суперечливість, фрустрація - 

зовнішнє благополуччя за глибокої внутрішньої невдоволеності (10); надуспіх 

(11) і як наслідок - слава, «обожнювання», перетворення долі у дещо суспільно 

значиме (12) [251, с. 283-284]. 

На основі узагальнення етапів життєвого циклу та можливих відхилень 

від загальноприйнятої схеми можна спроектувати певну матрицю 

біографічного дискурсу, у якій будуть поєднані різноманітні біографічні 

сюжетні лінії, котрі ретранслюються у ЗМІ та, тим самим, виступають основою 

для побудови біографічних наративів. У такій матриці лінії координат 

становитимуть, відповідно, біографічні етапи та відхилення від норми. Легко 

побачити, що ця матриця містить практично все, що міститься в матеріалах 

ЗМІ, присвячених життю конкретних людей. Усього - 165 сюжетних вузлів, але 

в журналістиці використовуються в основному 150, тому що норма, природно, 

засоби масової інформації не цікавить.  

Будь-яка історія з життя індивіда може бути включена до схеми. Зокрема, 

«історія вундеркінда» - поєднання вузлів 3/11 і 7/11. Імпічмент президента - 

вузли 7/3, 8/9, 7/9 і 8/9. Клінічна смерть пацієнта, зі стану якої його вивели, - 

вузол 14/4. Навіть сенсаційна новинка - клонування людини, мається на увазі 6- 

м етапом життєвого циклу, тобто  втримується в нашій матриці. Насамперед  це 
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вузол 1/4. 

Побудова біографічного наративу політика згідно до запропонованої у 

матриці схеми відкриває можливості у впливі на емоційно-іраціональні 

складові масової політичної свідомості. Офіційна біографія виконує виключно 

інформаційну функцію, у той час як біографічний наратив політика є ідейно-

політичним та емоційним утворенням. Біографічний наратив впливає не через 

факти, а через апеляцію до емоцій. Тому біографічний наратив, здебільшого, 

втілюється у неофіційних публікаціях публіцистичного характеру: інтерв’ю, 

статтях, книгах. 

Еволюція біографічних наративів у передвиборчих кампаніях сучасної 

України відзначалася неоднорідністю протікання та кількома виразними 

особливостями. Насамперед, на перших роках незалежності біографічний 

наратив продовжував розвиватися у межах традиції, започаткованої радянським 

політичним досвідом. Відповідно, біографічні наративи функціонували, 

здебільшого, у формі офіційних документів, у яких викладався життєпис 

кандидатів за традиційною партноменклатурною схемою, наголошуючи, 

здебільшого, на трудовому шляху та оминаючи різноманітні особистісні 

моменти, котрі залишалися табуйованою темою для публічного політичного 

дискурсу Радянського Союзу починаючи від часів Сталіна. 

Типовою схемою викладу життєпису політика була репрезентація етапів 

біографії як етапів професійного зростання та кар’єрного росу, що позначалися 

зростанням компетенції та відповідальності. Зокрема, саме такими були 

офіційні біографії Л.Д. Кучми, В.П. Пустовойтенка, О.О. Омельченка, В.Ф. 

Януковича, М. Я. Азарова та ряду інших відомих політичних діячів 90-х років 

ХХ сторіччя. Біографія поставала лінійним викладом фактів, серед яких 

ключове місце займали: соціальне походження, освіта, перші трудові кроки, 

перехід до управлінської діяльності, кар’єрне зростання паралельно із 

зростанням компетенції (аж до керівника великого підприємства), перехід у 

політику і продовження управлінської діяльності на політичному рівні. 

Подібний підхід, з одного боку, дозволяв структурувати та 
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стандартизувати біографічні відомості, викладати їх у чіткій логічній 

послідовності, але, водночас, він сприяв знеособленню політиків, набуття ними 

абстрактно-загального іміджу «політичного управлінця», який не ніс у собі 

конкретних політичних ідей та не виступав консолідуючим мотивом у 

політичному дискурсі. 

Переламним моментом у становленні біографічного наративу як фактору 

політичного дискурсу сучасної України можна назвати кампанію по виборам 

Президента України 2004 року, коли саме довкола індивідуально-біографічних 

даних кандидатів відбувалося структурування тем суспільно-політичного 

дискурсу. 

У ряді публікацій, що вийшли, переважно, за умов передвиборчої 

кампанії 2004 року, (зокрема, таких як «Загадка Віктора Януковича» В. 

Чемериса) формулюється біографічний наратив В. Януковича. Зокрема, у 

вищеназваній публікації просувається наратив, заснований на двох ключових 

положеннях: близькості до народу та доланні труднощів. Лейтмотивом цього 

виступає цитата від імені батька політика: «А ще Федір Володимирович учив 

сина не боятися труднощів і часто нагадував йому приказку - як завіт: «Очі 

боятися, а руки роблять» [268, с. 10]. Біографічний наратив політика, 

викладений у даній публікації базувався уже не на лінійному принципі, а на 

основі постійної зміни вектору біографії, та на доланні труднощів, що мало б 

демонструвати силу характеру та спроможність до самореалізації за будь-яких 

умов. Якщо звернутися до біографічної матриці, то у даному випадку 

перетинаються цілий ряд паралельних мотивів 2/7, 4/7, 4/9 і т.д. 

Даний політичний наратив являє, фактично, довільну літературну 

комбінацію кількох основних тем: народності у походженні, індивідуального 

таланту, долання труднощів, самореалізації. Усі вищеназвані компоненти є 

цілковито політично вмотивовані, та мають відображати певні позитивні риси, 

на яких намагаються акцентувати у ході побудови відповідного іміджу. 

У відповідь на це, біографічний наратив майбутнього Президента України 

В.А. Ющенка також набув наративних рис. Зокрема, у ньому виразилися 
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мотиви спадковості по відношенню до історичних традицій як результат 

родинного виховання, мотиви успішного професійного зростання та 

самореалізації у межах родини тощо. 

У обох випадках це вже були комплексні наративи, побудовані згідно до 

визначених схем для реалізації певних політичних ідей, а не проста 

репрезентація автобіографії. 

У подальшому дана тенденція творення біографічних наративів як засобу 

політико-пропагандистської роботи у передвиборчий період була продовжена 

під час наступних років. Достатньо показовою у даному сенсі є книга Дмитра 

Попова і Іллі Мильштейна «Помаранчева принцеса. Загадка Юлії Тимошенко» 

[175]. Аналізуючи вищеназвану публікацію, можна виокремити кілька 

біографічних сюжетів, котрі цілком вписуються у матрицю аналізу  

біографічних наративів. Зокрема, ретельно підібрані факти складаються в 

історію культурного героя, котрий завдяки своїй наполегливості долає численні 

труднощі. На подібний традиційний героїко-міфологічний культурний код 

накладається казкова «історія Попелюшки», котра змогла стати «помаранчевою 

принцесою» (прозорий натяк на це міститься у самій назві). Першопочатково 

ми маємо справу із вже вищезгаданою «історією вундеркінда» - поєднання 

вузлів матриці 3/11 і 7/11. Так, у книзі просувається ідея про вроджені 

неординарні здібності, котрі дозволили Ю. Тимошенко здобути значних успіхів 

як у навчанні, так і в професійній діяльності. Підприємницьку кар'єру вона 

зробила в американському стилі, у цьому їй не перешкодило й те, що в 19 років 

вона народила дочку (6-й пункт життєвого шляху). Їй вистачило 10 років, щоб 

піднятися від посади інженера на Машинобудівному заводі ім. Леніна, через 

власний відеосалон, до поста керівника великої корпорації ЕЭСУ. Проте, 

драматизму ситуації надають моменти утруднення на життєвому шляху, 

пов’язані із переходом до політичної діяльності. Зокрема, майбутня 

революціонерка 2000 р. потрапила ненадовго в українську в'язницю, після 

конфлікту з Л.Д. Кучмою (ситуація «різкого падіння після великого успіху»). 

Приниження і бажання помститися остаточно вивели Ю. Тимошенко на 
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революційний шлях. У підсумку, вона здобуває всенародну любов і шану [175]. 

Під час виборів Президента України 2010 року у політичному дискурсі 

було представлено ряд суперечливих стратегій репрезентації передвиборчого 

наративу. Так, передвиборчий наратив В. Литвина базувався на апеляції до 

традиційних народно-селянських біографічних схем. Головна ідея полягала у 

демонстрації життєвого шляху політика, починаючи від народження у 

селянській родині у глухому селі і завершуючи одним із перших постів у 

державному механізмі [123]. 

А. Гриценко намагався вибудувати власний дискурс на основі проблем 

загальносуспільної ваги, наголошуючи, зокрема, на неприйнятності для 

України суто-ліберальної моделі організації економіки, зазначаючи, зокрема, 

що «так званий чистий ринок себе не виправдав» [88]. Відповідно, біографічний 

наратив за таких умов відходив на задній план, зводячись до певних 

загальноприйнятих для висвітлення біографічних рис, а також виграшних 

моментів (досвід управління міністерством, участь у «помаранчевій революції» 

тощо). Тим самим, було здійснено спробу переведення дискурсу із особистісної 

площини у вимір суспільно-політичних проблем та заміни біографічного 

дискурсу фаховим. На основі цього, особистісний наратив А. Гриценко став 

вираженням запропонованованого кандидатом дискурсу. Він постав 

альтернативним та підкреслено антисистемним, що виразилося, зокрема, і у 

салогані «перший непрохідний». Крім того, антисистемність виражалася і у 

відповідній організації передвиборчої кампанії, за якої збір коштів на заставу 

кандидату А. Гриценку мав би стати всенародним (відверта аналогія до 

організації передвиборчих кампаній у США). 

Тим самим, біографічний наратив поступався позиціонуванню як 

альтернативи до наявного суспільного дискурсу. Загалом, позасистемне 

позиціонування передбачало радикальну відмінність від запропонованих 

альтернатив, зокрема, і відмову від традиційної апеляції до важкого життєвого 

шляху, народності, традиціоналізму. Водночас, результат на виборах А. 

Гриценка засвідчив неготовність українського суспільства до радикальної зміни 
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вектору політичного дискурсу. 

Також передвиборча кампанія 2010 року продемонструвала те, що 

політико-біографічний наратив як засіб політичної агітації має обмежений 

строк політичної придатності. За умов тривалої передвиборчої кампанії або 

постійної повторюваності одних і тих самих тем у публічному дискурсі 

політики, біографічний наратив починає втрачати актуальність та витісняється 

на другий план іншими, загальнішими темами. Так, якщо кампанію по виборам 

Президента України 2004 року можна оцінити як своєрідне змагання двох 

біографічних стратегій та двох біографічних наративів, то за умов Виборів 

Президента 2010 року біографічний наратив у політичному дискурсі 

заміщується іншими темами (наприклад, геополітичного або економічного 

характеру), що також виступає свідченням обмеженості значення політичних 

наративів для суспільно-політичного дискурсу. 

Якщо ж торкнутися виборів Президента України 2014 року, то вони 

пройшли за домінування одного біографічного наративу, який, зрештою, і став 

переможним. 

Польські журналісти, що 2016 року випустили біографічну книгу про П. 

Порошенка, характеризуючи його політичний портрет, відзначають його 

універсальність та серединність, у порівняні з іншими відомими політиками 

сучасної України. “У політиці він є більш рішучим Кравчуком, більш 

культурним Кучмою, більш результативним Ющенко та більш порядним 

Януковичем […] Порошенко ніколи б не замовив вбивства чи не наказав 

стріляти до людей на Майдані. Він має менталітет торгаша з Центральної 

України, а не злочинця з Донецька […] Одночасно, ця пересічність Порошенка 

є для України справжнім благословінням. Вперше він часу повернення 

незалежності державою керую людина нудна. Для України після революції, 

економічного занепаду та війни з Росією такий прозаїчний сценарій не є 

найгіршим з тих можливих, що могли статися” [16, s. 391-392]. 

Відповідно, «біографічний наратив» діючого президента України 

відтворює дану модель. Зокрема, у ньому представлені усі класичні елементи 
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українця його покоління: служба в армії, навчання у ВНЗ, одруження, 

створення власного бізнесу. 

Важливий елемент «біографічного наративу» президента – досягнення 

успіху у всіх сферах, де він розпочинав свою діяльність (від бізнесу і до 

політики), а також – освіта та управлінський досвід, що теоретично мали б 

забезпечити успішне виконання адміністративних функцій на чолі державного 

механізму. 

Відповідно, у даному випадку біографічний наратив виступав 

ілюстрацією базової теми іміджу президента – професійності та спроможності 

вирішувати поставлені задачі. При цьому, «середність» біографії також була 

позитивним моментом, оскільки дозволяла обґрунтовувати можливість 

досягнення стабільності після карколомних змін у країні. 

Таким чином, підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити, що 

політичний наратив – зв’язана та тематично об’єднана політична розповідь, 

призначена для публічної репрезентації певної ідеї (комплексу ідей). 

У випадку, коли головною темою для побудови політичного наративу 

виступає життєвий шлях політичного діяча, то у даному випадку подібний 

наратив називається біографічним та вибудовується відповідно до певних 

традиційних оповідних схем, що історично пов’язані із феноменом героїчного 

міфу минулого. Відповідно, за такого розуміння біографічний наратив у 

політиці виступає описом долання суб’єктом труднощів та досягнення 

поставлених цілей на шляху до реалізації певних суспільно-політичних ідей. 

Сюжетні лінії, об’єднання яких утворює біографічний наратив, 

відображають у собі, з одного боку, певні етапи життєвого шляху людини, а з 

іншого боку – різноманітні відхилення та викривлення у ході протікання цих 

етапів, котрі додають емоційності та драматизму викладу матеріалу. Загалом, 

будь-який біографічний наратив постає, за такого розуміння, комбінацією 

драматичних сюжетних ходів. 

Відповідно, за умов сучасного українського політичного дискурсу 

біографічний наратив набуває ролі ідеологічної репрезентації політичної 
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кампанії. Популярними темами у біографічних наративах вітчизняних політиків 

є долання життєвих труднощів, успішна професійна реалізація, особисті мотиви 

політичної участі. 

Отже, підсумовуючи все сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Однією з універсальних політичних технологій інформаційного впливу 

у сучасній політиці є створення наративних біографічних розповідей, у яких 

політик героїзується, наповнюється привабливими політичними рисами, а саме 

його життя набуває виразних політичних рис, що обґрунтовують політичні 

претензії на владу. 

2. Змістовно наратив виступає ідейною основою для побудови іміджу як 

цілісного утворення, у якому біографічна історія виступає основою, засновані 

на цісторії погляди – каркасом іміджу, а візуальна складова – доповненням та 

ілюстрацією іміджевого конструкту. 

 

 

 

 



3. МІСЦЕ МЕДІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ЗДІЙСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

3.1. Медійні технології безпосереднього політичного впливу 

Найбільш масовою формою інформаційного впливу у політиці є медійний 

вплив, що заснований на всеосяжному проникненні мас-медіа у життя 

сучасного людства. Це призводить до появи т.зв. «ефектів масової комунікації», 

що являють собою будь-який результат медійного впливу, що характеризується 

приверненням уваги реципієнта, зміною установок та поведінкових патернів. 

Критики на початку та в середині XX століття висунули думку про те, що ЗМІ 

послабили чи обмежили потенціал індивіда діяти автономно — що іноді 

описують як вплив телеекрана з похмурого роману 1984. Емпіричні 

дослідження в середині 20-го століття, однак, запропонували більш помірні 

ефекти впливу медіа. Поточні дослідження відкривають складніші взаємодії 

між медіа та суспільством, між медіа при одержанні інформації з мережі зв'язку 

і його впливу та індивідуальними інтерпретаціями і оцінками отриманої 

інформації, а також отримання інформації поза межами медіа-контексту. 

У цьому контексті цікавою є концепція «медіатизації політики», 

запропонована українською дослідницею І. Костирею у власній публікації 

«Медіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в 

Україні». Зокрема, авторка зазначає, що «для українських ЗМІ характерна 

висока ступінь політизації, особливо з 2005 року. З іншого боку, орієнтовно з 

2010 року відзначається високий ступінь медіатизації самої політики» [140, с. 

109-118]. У своїй праці І. Костиря розглядає розвиток взаємодії ЗМІ та 

політичних партій з початку зародження останніх та приходить до висновку, 

що на даному етапі у політичному дискурсі наявні дві точки зору щодо 

перспектив взаємодії ЗМІ та політики. По-перше, це думка про те, що ЗМІ 

підпорядковують собі політичний процес. По-друге, це позиція, що 

відбувається взаємопроникнення у формі «медіатизації» політики, що 

відбувається у манері, яка запобігає взаємному негативному впливові. При 

цьому, потужні партії збалансовуються не менш впливовими і потужними ЗМІ. 

Водночас, розвиток політичної культури призводить до того, що прямий 
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інформаційний вплив ЗМІ вже не може гарантувати перемоги на виборах, а 

лише підриває довіру до джерел інформації. Це призводить до формування 

балансу медіа та політичних інститутів. 

Наслідки використання масс-медіа полягають не лише у їх сприйнятті як 

способу обміну новинами про важливі події (що повідомляються широкому 

колу осіб), але й у різноманітті культурного впливу, який прямує через медіа. 

Відповідно, всі ці ефекти можуть бути використані у політичних 

технологіях інформаційного впливу, що, включаючись у простір мас-медіа, 

перетворюються на медійні політичні технології. Медіа чинять сильний 

соціальний і культурний вплив на суспільство. Це визначається їхньою 

здатністю досягати широкої аудиторії з сильним і впливовим повідомлення. 

Саме через переконливість медіа, таких як телебачення, радіо і друкованих 

медіа, повідомлення досягають своєї цільової аудиторії. Вони були впливовими 

медіа, оскільки були багато в чому відповідальні за структурування 

(синхронізацію) повсякденного життя і рутини людей. 

Політична комунікація є специфічним видом політичних відносин і 

розглядається як невід’ємний елемент політичної сфери суспільства, частина 

його політичної свідомості. Масова комунікація (або інформаційно-

пропагандистська діяльність) є діяльністю соціального суб’єкта з виробництва 

й розповсюдження соціально-політичної інформації, націленої на формування 

суспільної свідомості суб’єктів політики та спрямування їхньої діяльності. 

Ця діяльність здійснюється з допомогою специфічних соціально-

політичних інститутів — засобів масової інформації. Загалом, політична та 

інша інформація може передаватися трьома основними способами комунікації: 

завдяки засобам масової інформації, через організації та неформальні контакти. 

У першому випадку йдеться про друковані (газети, журнали, книжки, плакати, 

листівки) або електронні (телебачення, радіо, комп’ютер тощо) засоби масової 

інформації. У другому випадку мають на увазі комунікативні можливості 

урядових організацій, політичних партій, суспільних організацій, рухів, груп 

тиску і т. ін. Останні використовуються як двосторонні ланцюги обміну 
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політичною інформацією між правителями та підлеглими громадянами. 

Проведення політичних кампаній вимагає від команд кандидатів 

підвищену увагу до того, щоб максимально ефективно впливати на думку 

потенційних виборців, спонукаючи їх до потрібного електорального вибору. 

Засоби реклами вже давно увійшли до арсеналу політичних технологій, що 

використовуються напередодні виборів більшістю кандидатів. 

Теоретичною основою комунікативної складової політичних технологій 

може виступати т.зв. «теорія інтегрованих маркетингових комунікацій». 

Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) стали відповіддю теорії маркетингу 

на ускладнення просування товарів і послуг на сучасному ринку 

(основоположник — Поль Сміт). ІМК — це взаємодія всіх форм комплексу 

комунікацій, за якого кожна форма комунікацій повинна бути інтегрована з 

іншими інструментами маркетингу й підкріплена ними для досягнення 

максимальної ефективності. Ефективність застосування маркетингових 

комунікативних інструментів зумовлюється дією цілої низки чинників, 

найбільш суттєвими з яких є особливості споживачів, різні способи оцінки і 

реагування на маркетингову комунікацію. Якщо процес купівлі носить 

рутинний характер і відповідно стосується товарів із низьким ступенем 

диференціації, поведінка споживача не пов’язана із активним пошуком 

інформації і вирішальною умовою вибору стає звичка, упізнаність бренду за 

упаковкою. Відповідним комунікативним інструментом в цьому випадку стає 

реклама, повідомлення із суттєвою частотою повторюваності. 

Реакції споживачів на маркетингові комунікації ґрунтуються на таких 

рівнях психологічного впливу комунікацій: когнітивному (передача 

інформації); афективному (формування відношення); сугестивному 

(навіювання); конативному (вплив на поведінку). До розповсюджених 

чинників, що слугують перепонами для впровадження ІМК, відносяться [96, с. 

46]: 

—  недостатнє розуміння значущості та користі від застосування ІМК; 

— опір змінам зі сторони персоналу, особливо функціональних 
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підрозділів організації, які відповідають лише за певну частину 

комунікативного процесу; 

— існуюча система планування в організації щодо впровадження ІМК, як 

правило, недостатньо гнучка; 

— неготовність зовнішніх агентств, що спеціалізуються на виконанні 

якоїсь певної функції (рекламі, паблік рілейшнз), переорієнтуватися на роботу в 

умовах ІМК; 

—  значні витрати часу менеджерів для реалізації ІМК. 

Отже, ІМК — це концепція планування маркетингових комунікацій, що 

виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів 

(реклами, стимулювання збуту, PR, особистого продажу тощо) у стратегії 

просування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення чіткого й 

послідовного впливу комунікативних програм компанії для просування 

конкретної марки. 

Моделі маркетингових комунікацій пройшли в своєму розвитку низку 

етапів. Історично першою вважається модель Н. Вінера (1954 р.), в якій 

отримувач повідомлення або споживач (R), ініціалізується повідомленням 

(SIGN), під впливом якого він реагує станом (REPLY). Відправник 

повідомлення (S) фіксує характер реакції об’єкта управління (CR) та вводить 

корегувальне повідомлення (СF). 

Найбільш розвинутою з точки зору економетричного опису факторів та 

часових процедур, які визначають поведінку маркетингових комунікаційних 

систем, є модель Шенона-Вівера. Її відносять до «математичних» моделей 

теорії маркетингових комунікацій. В моделі внесено поняття «ентропії» 

(«шум») — розсіювання кількісної та якісної складової інформації. 

Наступна модель Левіджа та Стейнера — передбачає, що процес впливу 

на сегмент споживачів розбитий на чотири послідовні етапи: усвідомлення (А), 

ставлення (В), первинна покупка (С), повторна покупка (D). Економічна 

ефективність комунікативного процесу визначається через дві змінні. 

Важливим способом визначення економічної ефективності маркетингових 
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комунікацій є метод оцінки впливу реклами на основі порівняння власних 

витрат з витратами конкурентів і, відповідно, обсягів продажу. 

Існуючі моделі впливу реклами на споживача не є взаємовиключаючими, 

хоча і відрізняються за кількістю визначених стадій. Так, в модель АІDА 

включаються стадії «увага–інтерес–бажання– дії»; в моделі АIDМА присутній 

ще один компонент — «мотивація»; формула DІВАВА визначає шість фаз 

процесу продажу: 1) визначення потреб і бажань потенційних покупців; 2) 

ототожнювання споживчих потреб з пропозицією реклами; 3) 

«підштовхування» споживача до необхідних висновків про купівлю, які 

асоціюються з його потребами; 4) урахування передбачуваної реакції 

споживача; 5) формування у покупця бажання придбати товар; 6) створення 

сприятливої для купівлі атмосфери. 

Модель DAGMAR обґрунтовує чотири стадії акту купівлі: 1) упізнавання 

марки товару; 2) асиміляція — повідомлення адресату про якість товару; 3) 

переконання — психологічна схильність до купівлі; 4) дія 

— здійснення купівлі адресатом реклами. 

Модель «Схвалення» пропонує наступні стадії: 1) усвідомлення 

необхідності купівлі; 2) виникнення інтересу до товару, що рекламується; 3) 

оцінка його основних якостей; 4) перевірка, апробація якості; 5) схвалення. 

Основна проблема, пов’язана не тільки з впливом реклами на споживача, а і 

будь-якого іншого інструменту маркетингової комунікації, 

— визначення кількості знань, необхідних споживачу для 

формування/зміни відношення до товару і своєї поведінки, що дозволило б 

оптимізувати структуру комунікативного набору. 

Загалом, що варто відзначити у концепції ІМК – це орієнтованість на 

кінцевий результат, універсалізм та інтегратизм, що робить її придатною для 

вивчення політико-комунікативних технологій. 

Останні характеризуються наступним набором параметрів: прагматизм 

(орієнтація на досягнення цілі); синергетизм (об’єднання різних засобів з метою 

досягнення кінцевого результату та взаємного посилення ефекту); орієнтація на 
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вплив, а не переконання.  

Перенасиченість сучасного ринку масою однорідних товарів, кожен з 

яких має власну рекламну стратегію, примушує фахівців медіа-технологій 

шукати нові, якісніші форми репрезентації власного продукту. Це зумовлює 

використання різноманітних небанальних механізмів подачі сюжету та 

презентування продукту, які традиційно називають ”креативними засобами”. 

Водночас, політичні медійні технології мають свою специфіку, оскільки 

політична інформація у медіа має не просто вплинути на емоції, привернувши 

увагу. Вона повинна донести певний смисл, який спонукає виборця до обрання 

того чи іншого політика. 

Подібний смисл у практиці політичного консультування прийнято 

називати запозиченим із англ. мови терміном месседж (message). Це стисло 

сформульований текст, що виражає у собі ключову ідею, з якою політик 

звертається до виборців. Це може бути образ перетворення країни, або 

соціальних змін, виражений зрозумілими для широкого загалу словом. 

Сформульований месседж використовується на всіх рівнях політичної 

комунікації. Він виступає основою для виголошення політичних промов, 

публікування передвиборчих тестів (маніфестів, листівок, звернень тощо), 

ключових положень виступів на дебатах. Також саме месседж повинен 

”обігруватися” за допомогою драматичних засобів подачі матеріалу у 

рекламних роликах кандидатів. 

Єдність змісту, що виражається у месседжі, є принципово важливою для 

успішності політичної кампанії, оскільки саме месседж виражає у собі 

безпосередній зміст, з яким кандидат або партія звертаються до виборців. 

Різноманіття інформаційних посилань, що йдуть від штабу кандидата, лише 

збільшує нерозуміння з боку виборців. 

Звичайно, далеко не завжди можна повністю подати у політичній рекламі 

весь зміст, який закладається у месседж. Це зумовлює необхідність 

формулювання т.зв. ”слогану кампанії”, в якості якого виступає чітка фраза, що 

виражає у собі основну ідею політичної кампанії. Саме ця фраза 
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використовується як елемент оформлення зовнішньої реклами (плакатів, 

листівок, білл-бордів), а також утворює (у поєднанні з графічним логотипом) 

символіку політичної кампанії. Можна згадати цілу низку успішних політичних 

слоганів, до числа яких належать: “Так, Ющенко”, ”Yes, we can” (кампанія Б. 

Обами). Усі вони вийшли за межі потреб конкретного виборчого процесу, 

перетворившись на елементи культури. 

Водночас, формулювання месседжу та салогану накладають обмеження 

на характер політичної реклами. Зокрема, кожен ролик повинен відображати у 

собі зміст месседжу та повторювати слоган.  Саме месседж (та його скорочена 

форма – салоган) виражають у собі позиціонування кандидата відносно 

суперників, як виразника певної ідеології, як представника певних соціальних 

груп, як носія конкретних ідей. Вони задають його політичне обличчя, тому 

мають постійно повторюватися та конкретизуватися, але не замінюватися 

іншими смислами. 

Це, звичайно, часто вступає у певну суперечність із традиціями 

комерційної реклами, де одним із основних критеріїв якості вже давно обрано 

”кретивність”, тобто використання творчих, небанальних форм та засобів 

подачі сюжетів, щоб привернути увагу публіки. Водночас, для політичної 

кампанії важливо не просто привернути увагу, але й донести конкретний смисл. 

І якщо цей смисл (тобто месседж) не доноситься через рекламний ролик, то і 

сам ролик не може бути визнаний успішний. Навіть якщо він побудований 

творчо та нешаблонно. 

За таких умов, ”креативність” може виступати перешкодою для 

проведення політичної кампанії. Яскравим прикладом останнього є кампанія по 

виборам президента України 2010 року, проведена А. Яценюком. Зокрема, 

командою вищеназваного кандидата була запропонована яскрава реклама у 

вигляді білл-бордів та іншої наочної продукції, що “обігрувала” образ 

кандидата у різнокольоровій палітрі. Проте, привертаючи увагу, дана реклама 

не несла у собі жодного політичного смислу, перетворюючи саму кампанію на 

беззмістовну. Зрештою, це все не принесло зростання рейтингу кандидата. 
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Навпаки, кінцеві результати суттєво поступалися стартовим рейтингам А. 

Яценюка. 

Усе вищесказане дозволяє зробити наступні висновки: 1) для політичної 

медійної кампанії критично важливо сформулювати чітке інформаційне 

послання громадянам, яке ми можемо назвати месседжем; 2) месседж повинен 

вирізняти кандидата, виражати у собі його політичне обличчя, відображати 

основні ідеї, з якими він звертається до громадськості; 3) спрощений месседж, 

виражений у одній чіткій фразі, прийнято називати ”слоганом”; 4) слоган 

використовується під час кампанії зовнішньої реклами, та стає невід’ємним 

атрибутом політичного дизайну; 5) для успішності кампанії критично важливим 

є дотримання єдності змісту, вираженого у месседжі, у всіх проявах 

комунікативної активності; 6) будь-які публічні виступи, ролики, плакати 

повинні узгоджуватися з месседжем; 7) відповідно, у рекламних роликах або 

засобах зовнішньої реклами мають домінувати месседж і салоган, а не 

оригінальність сюжету, або винахідливість режисера; 8) реклама у межах 

політичної кампанії є не самостійною формою політичної дії, а ілюстрацією для 

змісту кампанії, тому вона має бути не стільки оригінальною, скільки 

узгоджуватися з іншими формами політичної активності. 

Медійні політичні технології мають тривалу генезу та розвивалися 

паралельно із розвитком самої політики. Зокрема, однією з історично перших 

технологій політичної комунікації можна назвати «політичну демагогію». 

Поняття політичної демагогії належить до числа найуживаніших у сучасній 

практиці та теорії політичної комунікації. Крім того, демагогія має давню 

історичну традиції та тісно пов’язана із становленням та розвитком політичної 

комунікації в умовах публічності ще за часів античної демократії. Власне, саме 

слово «демагог» також походить з давньогрецької політичної практики. 

Спочатку демагогами в античних полісах називали лідерів демократичного 

руху, направленого проти тиранічної або олігархічної форми організації 

політичної влади. 

Розвиток античної демократії, зростання ролі публічного виступу та 
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ораторської майстерності у впливі на народні збори (як основний владний 

інститут античної демократії), поява софізму та навчання механізмам 

вербальної маніпуляції натовпом, перетворили демагогію на явище 

маніпулятивного впливу на громадськість, що базувався на використанні 

різноманітних риторичних прийомів. Слід відзначити, що демагогія за своїм 

змістом не є синонімом до «обдурювання» або неправди. Більше того, 

змістовно тези, які обстоюються з використанням демагогічних прийомів, 

цілком можуть бути істинними. Проте для демагогічної практики істинність або 

хиба не є ключовими критеріями поширення інформації. Найважливішим є 

факт переконливості даних для громадськості і результуючий вплив на її думку 

з певного політичного питання. Неоднозначність демагогії як явища у політиці 

спричиняє до численних тлумачень даного феномену. Однак, необхідно 

відзначити, що політична демагогія являє собою невід’ємний елемент будь-якої 

публічної політичної діяльності. 

Під демагогією традиційно розуміють використання у дискусії 

різноманітних риторичних прийомів, що ґрунтуються на порушенні законів 

логіки. Необхідно зазначити, що одну із перших спроб систематизації 

демагогічних прийомів запропонував ще відомий філософ А. Шопенгауер, 

виклавши їх у власній праці «Еристика, або мистецтво перемагати у 

суперечках». Досліджуючи проблематику діалектики, як мистецтва суперечки, 

А. Шопенгауер виділяє два найзагальніші типи аргументації: ad rem та ad 

hominem. У першому випадку заперечується зміст тези опонента, його 

«абсолютну істинність», а у другому – «відносну істинність», тобто 

суперечність із іншими тезами опонента. Також німецький філософ 

виокремлює два шляхи заперечення істинності тези: прямий (заперечення 

змісту тези) та опосередкований (заперечення наслідків тези). 

Досліджуючи прийоми аргументації, А. Шопенгауер виокремлює цілий 

ряд демагогічних прийомів, які полегшують доведення навіть неістинної тези. 

Зокрема, це: 1) розширення тези (включення у її зміст не пов’язаних з нею 

прямо об’єктів); 2) підміна однієї тези іншою (на основі співзвучності, 
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схожості, подібності); 3) використання аргументів, які відповідають світогляду 

опонента; 4) ставити велику кількість питань, і на основі відповідей на них 

робити потрібні висновки; 5) викликати гнів опонента; 6) чергувати питання та 

перерви, ставити питання різного роду з метою втрати опонентом пильності; 7) 

самостійно задавати правила номінації (найменування) предметів та явищ у 

бажаному напрямку; 8) поставити опонента перед вимогою вибору лише з 

числа двох альтернатив; 9) робити самостійний висновок із тези опонента, який 

не відповідає його власній позиції; 10) доводити тези опонента до абсурду; 11) 

перевести аргументи опонента на рівень особистості; 12) впевнено подавати 

аргументи, які не стосуються предмету дискусії; 13) у відповідь на конкретне 

питання можна максимально узагальнити предмет; 14) відповідати на 

софістичний аргумент таким самим софістичним аргументом, але зворотного 

значення; 15) самостійно вивести із тези опонента висновок; 16) пошук слабких 

місць у аргументації противника та використання у власних тезах; 17) 

виставляти аргументи супротивника у смішному вигляді; 18) використання в 

аргументації авторитетів, з якими не може сперечатися опонент; 19) іронічне 

визнання власної некомпетентності; 20) зведення ідей опонента до певної, 

зневажної у суспільстві ідеології; 21) знайти слабке місце у опонента та 

постійно на ньому наголошувати; 22) спростовувати не тези, а слабку 

аргументацію опонента [268]. 

Власну систему демагогічних прийомів вибудовує відомий чеський 

письменник та журналіст К. Чапек. Зокрема, він виокремлює наступні методи 

перемоги у публічній полеміці (надаючи їм назви латиною): 1) despicere 

(дивитись згори) – демонструвати власну зверхність опоненту; 2) termini – 

використання спеціальних мовленнєвих полемічних зворотів, які забарвлюють 

мову у інші кольори (наприклад, віроломство, підступність, боягузливість 

тощо); 3) Caput canis – відображення основних якостей опонента у негативному 

ключі; 4) non habet (констатувати відсутність) – стверджувати, що опоненту не 

вистачає розуміння, освіти, чуття для того, щоб збагнути ваші аргументи; 5) 

negare – спростування усього, що закидає опонент; 6) imago – створення 
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певного образу на основі особистості опонента, та його критика; 7) pugna – 

хибне зведення концепції опонента до певної системи, та її подальше 

спростування; 8) Ulixes – ухилятися від сутності питання; 9) testemonia – 

посилатися на авторитет; 10) quosque – робити висновки, шляхом зведення 

проблеми до стереотипів; 11) impossible – не допускати правоти опонента 

навіть у деталях; 12) jubilare – проголошувати власну перемогу за будь-яких 

обставин [267]. 

Як бачимо, у даному випадку в якості демагогії розуміється сукупність: 1) 

риторичних; 2) психологічних; 3) не комунікаційних прийомів. 

Підсумовуючи усі вищеназвані класифікації, необхідно відзначити, що 

вони є досить повними, але усі містять у собі один вагомий недолік, зміст якого 

полягає у змішуванні різноманітних прийомів: традиційних логічних, 

психологічних та ряду інших. 

На нижчому рівні політичної демагогії можна виокремити 

найпримітивніші прийоми маніпуляції інформації: 1) внесення бездоказових 

суджень; 2) посилання на сумнівні джерела. Демагогія політиків - це 

насамперед  фальсифікація фактів, причому така, що зовні виглядає 

правдоподібно, але по суті мистецьки підтасованою аргументацією. Цей блеф 

дозволяє демагогові домагатися бажаних результатів, не оприлюднюючи своїх 

дійсних намірів. 

Технології політичної комунікації характеризуються тим, що 

використовуються не лише під час проведення політичних кампаній, але і поза 

ними, адже комунікація – постійний процес взаємодії політиків з оточуючим 

середовищем. 

Найбільш поширеними медійними політичними технологіями у період 

між політичними кампаніями є т.зв. «антикризові комунікації». Кризові явища є 

невід’ємним елементом політичного процесу, оскільки політика як 

регулятивно-контрольна сфера суспільства, передбачає наявність постійного 

зіткнення інтересів індивідів та великих соціальних груп. Водночас, оскільки 

політика є, насамперед, публічною сферою, тобто є предметом спостереження з 
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боку інститутів громадянського суспільства, то будь-яка серйозна політична 

криза одразу перетворюється на загальносуспільну тему для обговорення, тобто 

включається у сферу загальносуспільного політичного дискурсу, 

перетворюючись на комунікативний феномен. 

Будь-яка кризова ситуація, що виступає своєрідним порушенням 

традиційного та звичного стан справ у політичні системі суспільства, одразу 

викликає належну увагу та стурбованість з боку громадян, оскільки політична 

криза несе у собі потенційну небезпеку значних соціальних трансформацій. 

Відповідно, за першої інформації про розгортання кризової ситуації, вона 

одразу перетворюється на феномен політичного дискурсу, розвиваючись за 

своїми власними законами. 

Водночас, ситуація кризи, відображаючись у суспільному політичному 

дискурсі може завдавати значного впливу на громадську думку, суспільні 

політичні настрої а, отже, і на політичний процес. Стаючи явищем політичного 

дискурсу, кризова ситуація може впливати на суспільство негативно, 

посилюючи стурбованість, соціальну фрустрацію, панічні настрої тощо, тим 

самим, посилюючи негативний вплив кризи. Це зумовлює необхідність 

активного та цілеспрямованого впливу на кризу у суспільно-політичному 

дискурсі. 

Як зазначає Ф. Шарков, антикризове політичне управління передбачає: 1) 

постійне реагування на негативні зміни у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі; 2) передбачення нових ускладнень у зовнішніх умовах діяльності 

політичної організації, планування та реалізація стратегії дій у відповідь; 3) дії 

у відповідь з метою адаптації до зміненого політичного середовища; 4) 

управління процесом реалізації задач [274, с. 68]. 

Однією з найбільш серйозних проблем будь-якої кризової політичної 

ситуації є її розгортання за умов недостатньо адекватного відображення у 

громадській думці. Переважна більшість політичних криз розгортається за умов 

недостатньої інформації, яка надається для суспільства. Здебільшого, це 

робиться з метою мінімалізації панічних настроїв та через неможливість  
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поширення конфіденційної та секретної інформації. Водночас, політичний 

дискурс, як поєднання суспільних актів комунікації, все одно переходить до 

обговорення ключових проблем політики, навіть за умов відсутності офіційної 

інформації. Суперечність між інформаційними потоками та суспільними 

потребами призводить до ситуації заміщення офіційної політичної комунікації 

неофіційним політичним дискурсом, який складається з чуток та пліток, котрі 

можуть набувати найвибагливіших форм. 

Як відзначає Г.Г. Почепцов, складність кризових ситуацій полягає також 

у тому, що фахівці (у тому числі і політики), оцінюють будь-яку кризову 

ситуацію виходячи з раціональних принципів мислення, власного професійного 

та життєвого досвіду, нормативних документів тощо. У свою чергу публіка, 

котра виступає основним суб’єктом та творцем загальносуспільного 

політичного дискурсу, оцінює ситуацію не з позицій раціонального мислення, а 

виходячи з власних емоцій [209, с. 182]. Відповідно, раціональне осмислення 

кризової ситуації політиками та її ірраціональне відображення у свідомості 

представників соціуму призводить до того, що основні комунікативні посили 

політиків можуть бути: 1) не зрозумілими; 2) не правильно інтерпретованими; 

3) не почутими; 4) не сприйнятими. 

Більше того, спонтанне розгортання кризових явищ у сфері політики за 

умов відсутності раціонального пояснення ситуації може призводити до 

ситуації «хибної раціоналізації», за якої громадська думка самостійно 

раціоналізує певне пояснення ситуації на основі буденних уявлень. Так, 

кризова ситуація з розпаду Радянського Союзу була постфактум 

раціоналізована у межах концепції «Перебудови як спланованого ворожими 

силами плану по знищенню СРСР», який, зокрема включав: руйнування 

державного устрою, форсування впровадження «капіталізму», поглиблення 

хаосу та суспільної маргіналізації тощо [209, с. 200-201]. 

Відповідно, стратегія антикризових комунікацій – це стратегія 

завоювання контролю над суспільно-політичним дискурсом. Дискурсивне 

розгортання важливої політичної проблеми буде відбуватися у будь-якому 
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випадку, оскільки суспільний запит буде породжувати відповіді. Тому 

антикризова стратегія взаємодії з політичним дискурсом неодмінно означає 

наявність певних кроків, що мають забезпечити: 1) захоплення комунікативної 

ініціативи; 2) реалізацію через дискурс політичних завдань. 

Серед подібних кроків можна виокремити: сказати все повністю і без 

затримок (будь-яка затримка працює на потенційних опонентів); відмовитись 

від необ’єктивної інформації; забезпечувати постійний комунікаційний зв'язок 

(у формі офіційних публікацій, звернень тощо); зробити доступним керівництво 

для ЗМІ; вибачитись, якщо дійсно є за що вибачатись; робити сміливі рішення; 

дати проблемі «ім’я» (серйозна проблема у будь-якому випадку одержить у 

дискурсі ім’я, як, наприклад, «Карибська криза», тому треба випередити події і 

самостійно найменувати кризу). Відповідно, офіційний раціональний дискурс 

пояснення ситуації, перетворюючись у неофіційний політичний дискурс 

суспільства може радикально видозмінитися, що в кінцевому рахунку призведе 

до негативних та неконтрольованих процесів. 

Крім усього вищесказаного, необхідно відзначити, що криза, як ситуація 

недієздатності традиційних інститутів управління та неможливості діяти 

звичним способом може породжувати стан недовіри суспільства до офіційних 

комунікаторів. Суспільство, як правило, у кризовій ситуації очікує на чіткі та 

зрозумілі відповіді та цілісне бачення ситуації. Якщо офіційні комунікатори не 

можуть запропонувати зрозуміле для соціуму пояснення, то це може 

породжувати недовіру до офіційних джерел. 

Очевидно, що кризові ситуації можуть суттєво відрізнятися за своїм 

походженням та, відповідно, механізмами вирішення. М. Гундарін пропонує 

[90, с. 208-209] наступну типологізацію  криз згідно до сценаріїв можливого 

розв’язання: 1) раптові кризи, коли немає часу на підготовку та планування; 2) 

криза, що виникає поступово та залишає час для проведення досліджень; 3) 

постійні кризи, що можуть тривати місяцями та роками. 

Здебільшого, у політичному процесі кризові явища виникають раптово, 

однак, при цьому, зумовлені тривалим перебігом подій та соціально-політичних 
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процесів, що і зумовили безпосередньо кризу. 

Одразу після початку кризи, вона переміщається у площину комунікації. 

Українська дослідниця Н. Попович пропонує [Попович0] наступні кроки по 

управлінню у кризовій ситуації: 1) контроль діалогу (необхідно самостійно 

встановити правила та принципи ведення діалогу, що, насамперед, полягає у 

самостійному обранні тематики виступів та наступальному а не оборонному 

характері комунікацій) 2) швидкість реакції (надавати відповіді негайно, 

протягом перших 24 годин); 3)  визначення цілей комунікації у кризовій 

ситуації (дуже часто «виграти» - це трохи більше ніж перенести основну вісь 

діалогу чи проконтролювати рівень шуму з боку медіа, що означає 

усвідомлення, коли задекларувати перемогу і покинути поле бою); 4) в основі 

комунікацій має бути виважена та цілісна позиція; 5) будь-яка інформація має 

бути підтверджена та спиратися на відповідні дослідження; 6) інформація має 

бути правдивою, оскільки виявлена неправда одразу негативно вплине на 

сприйняття ситуації; 7) поширення інформації має відбуватися по усім 

доступним каналам. 

Окрім позитивних, стратегії відповіді у кризовій ситуації можуть бути 

також і «негативними», тобто побудованими за принципом від зворотного. До 

їх числа, зокрема, належать: відповідь аристократа (нічого не пояснювати, не 

вибачатися, що характерно для авторитарних політичних лідерів, для яких 

важливо не показати слабкість власного режиму на публіці); знайти іншого 

винуватого – стратегія «публічної жертви» (у випадку важкої кризової ситуації 

хтось із політиків може піти у відставку); удар у відповідь (перехід до 

звинувачень опонентів); нездоланна сила обставин (апеляція до форс-мажору) 

[90, с. 225]. 

Цілком очевидно, що негативні стратегії мають цілком виразне 

ситуативне призначення та не можуть  мати універсального застосування. 

Відповідно, вони можуть застосовуватися у комбінації з іншими підходами до 

комунікативного управління кризою. 

Кризова ситуація відзначається декількома умовами, у яких розгортається 
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комунікація: 1) не контрольованість (часто ми не можемо передбачити наслідки 

дій; 2) різке скорочення керованих параметрів; 3) зміщення в бік базисних 

потреб (за шкалою А. Маслоу); 4) зростання значення інформації та 

інтерпретації подій; 5) зміна каналів інформації та зростання ролі неофіційних 

каналів у порівнянні з офіційними [209, с. 189-191]. 

Як вже відзначалося вище, криза руйнує традиційні інтерпретаційні 

схеми. А саме вони, значною мірою, складають основу будь-якого дискурсу. 

Відповідно, може сформуватися альтернативний, кризовий дискурс, що буде 

функціонувати за своїми власними, особливими законами. 

Наприклад, у ході розгортання політичної кризи в Україні кінця 2004 

року, у суспільстві формується опозиційний «помаранчевий» дискурс, що являв 

собою органічне поєднання актів комунікації (усної, через опозиційні видання 

та телеканали), а також соціокультурних норм та інтерпретаційних схем. Згідно 

до останніх відбувається переінтерпретація усієї політичної системи 

суспільства, влади, інститутів громадянського суспільства. У межах 

опозиційного дискурсу відбувається де легітимація влади. Усі процеси 

співставляються із деякими базовими для даного дискурсу цінностями: 

українськими національними, культурними, цінностями демократичного 

вибору та представництва. Як підсумок, радикально змінюються уявлення про 

політику і виробляються нові дискурсивні схеми, відомі під публіцистичною 

назвою «цінності Майдану». 

Відповідно, втрата владою контролю за розгортанням кризи позначилося 

у формуванні альтернативного політичного дискурсу, у межах якого сама влада 

була де легітимізована та нівельована, що досить яскраво відображає 

значимість впливу на політичний дискурс за умов розгортання кризових 

ситуацій. 

Російські фахівці пропонують наступні елементи комунікаційної стратегії 

у випадку кризи: по-перше, усвідомити, що криза – реальність (відкидання 

самого факту кризи, ігнорування обставин розгортання кризи, публічне 

заперечення кризового стану створюють чудові передумови для поширення 
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неофіційної інформації, формування альтернативних комунікативних каналів, а, 

отже, і для становлення альтернативного дискурсу); 2) прорахування прямих та 

опосередкованих комунікаційних ризиків; 3) напрацювання оптимальної 

інтерпретації подій; 4) інформаційний вплив на сприйняття людей [90, с. 210-

212]. 

Виникнення інформаційного вакууму висуває вимогу його заповнити, 

відповідно, згідно до правила 6 годин має бути висловлена офіційна позиція 

щодо кризової ситуації. Водночас, антикризова стратегія по управлінню 

дискурсом передбачає врахування деяких потенційних небезпек, які можуть 

призводити до негативного розгортання політичного дискурсу [90, с. 220]: 

Зокрема, у випадку кризової ситуації у формі катастрофи слід негайно 

відповісти на питання: «Їхати чи не їхати на місце події». Негативне вирішення 

даного питання російським керівництвом під час кризи у зв’язку з загибеллю 

атомного підводного човна «Курськ» позначилось на суспільно-політичному 

дискурсі та іміджі Президента Російської Федерації – В.В. Путіна. Загибель 

“Курська” висвітила слабкі моменти кризових комунікацій влади з двох 

причин. Обурення ЗМІ викликало також і те, що В. Путін не перервав свою 

відпустку в Сочі, і хоча з екрану телевізора він сказав, що приїзд начальства 

тільки заважає, це не зняло питань. Відповідно, відсутність належної реакції 

влади на катастрофу одразу викликало суспільний резонанс, що відзначилося у 

суспільно-політичному дискурсі. Події розгорталися в обмежений період часу, 

що не давало можливості підготувати комунікативний контекст. Відповідно, 

ескалація відбувалася буквально на очах громадськості. Можна навести 

заголовки деяких газет: “Ціна “національної гордості” - людські життя” (”Нові 

вісті”, 2000, 18 серпня), “Посадова неправда, що призвела до трагедії” 

(”Незалежна газета”, 2000, 18 серпня), “Як нам брехали” (”Комсомольська 

правда”, 2000, 18 серпня), “Сто метрів дези” (”Московський комсомолець”, 

2000, 24-31 серпня), “10 днів, які потрясли міф про владу” (”Нова газета”, 2000, 

24-27 серпня). 

Відповідно, одразу не вплинувши на суспільно-політични дискурс, влада 
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втратила ініціативу. Одразу почав формуватися альтернативний дискурс, у 

якому, зокрема, намітилося декілька тенденцій, пов’язаних, з одного боку, зі 

звинуваченням влади у відсутності належної уваги до проблеми, а з іншого 

боку – із приховуванням фактів про трагедію. Таким чином, неправильно 

обрана стратегія одразу виразилася у негативному комунікативному контексті. 

Також помилкова реакція на кризову ситуація може виражатися у ряді 

комунікативних вад, таких як: пасивна крайність (відмова від надання 

інформації, відсутність будь-якої належної реакції); активна крайність (занадто 

бурхливе обговорення проблеми); позиція «загнаного у кут» (лише пасивна 

відповідь на критику без виявлення ініціативи); несвоєчасність інформації [90, 

с. 226-227]. 

Досить вагоме місце у політичній практиці займають і медійні технології, 

що покликані використовувати неформальні канали для поширення інформації. 

На відміну від абстрактної та знеособленої офіційної інформації, 

неофіційна комунікація – це, насамперед, спілкування між індивідами, що 

ґрунтується не тільки на інформаційному обміні, а й на особистих стосунках. За 

таких умов, інформація, сприйнята від іншого індивіда, викликає більшу довіру 

та може активно поширюватися у полі політичного дискурсу. 

Найпоширенішою формою неформальних комунікацій є чутка. Г. Олпорт 

та Л. Постман пропонують наступне визначення чутки – «інформаційне 

повідомлення, котре розповсюджується між людьми, здебільшого в усній 

формі, без надання доказів його достовірності» [52, с. 142]. Цінність чутки 

полягає в тому, що вона передає неофіційну інформацію про суб’єкти та 

інститути, до яких відсутній доступ у рядових громадян. Відповідно, чутки 

виникають за умов утаємниченості інформації та загадкового характеру 

інформаційних суб’єктів [288, с. 207]. Фактично, чутки відображають у собі 

переосмислення на певному соціальному рівні політичних явищ.  

Чутки – це інформація, що виготовляється з метою поширення та 

ретрансляції. З одного боку, вони несуть у собі певні дані, а з іншого боку - їх 

інтерпретацію відповідно до заданих соціально-політичних схем. 
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Структурно чутки можна упорядкувати наступним чином: 1) джерело 

(офіційне – політичні інститути, тіньове – приховані суб’єкти поширення 

інформації, стихійне – самозародження інформації); 2) задача (офіційна 

інтерпретація подій, одержання переваг у комунікативному просторі, тиск на 

формування думок, дезінформація); 3) провідники-посередники (раптові та 

функціонально-службові) [52, с. 364].  

Можна виокремити комунікативні причини зародження чуток: 1) 

інформаційний голод; 2) об’єктивна значимість теми; 3) екстраординарність 

події.  

Тобто, чутки виникають у ситуації, коли наявна важлива політична тема 

але у комунікаційному просторі суспільства занадто мало про неї інформації. За 

таких умов наявні відомості включаються у дискурс, стають предметом для 

обговорення, зазнають численних переінтерпретацій.  

Індивіди, занурені у дискурс, співставляють дані з особистим досвідом та 

базовими стереотипами, роблять висновки і ретранслюють їх іншим. Зазнаючи 

кількох циклів комунікації, інформація перетворюється на чутки та 

видозмінюється. 

Г. Олпорт та Г. Постман запропонували «базовий закон чуток», що 

відображає залежність інтенсивності (кількості) чуток від важливості подій 

(питань) і неоднозначності відомостей про них. При поширенні чутка стає 

більш стислою, придатною для засвоєння та передачі. Деталі можуть 

втрачатися, обсяг інформації – зменшуватися [52, с. 142]. 

Окрім комунікативних, наявні також і соціальні передумови появи та 

поширення чуток: 1) стратифікація (чутки, переважно, охоплюють теми з життя 

представників влади та провідних суспільних верств); 2) подвоєння світу на дві 

частини, згідно до принципів соціального розшарування (світ еліти та світ 

рядових громадян; при чому, перший залишається для другого привабливим та 

загадковим); 3) відсутність повної інформації щодо процесів у елітарних 

суспільних верствах (породжує уявлення про приховування інформації); 4) 

залучення механізму «каузальної атрибуції», згідно до якого будь-які дані 
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тлумачаться, співставляючись із особистим досвідом індивіда; 5) недовіра до 

офіційних інформаційних джерел [288, с. 207]. 

Звичайно, не будь-яка інформація, яка включається у дискурсивне поле, 

стає основою для чуток. Можна виокремити вимоги для поширення чуток: 

меседж (тобто ключове інформаційне повідомлення) має бути простим, 

зрозумілим та стислим; інформацію - важливою та новою; зміст чутки -

емоційно насиченим та інформативним; інформація повинна носити негативний 

характер; адекватне місце для поширення чуток має бути адекватним (велика 

кількість людей за невеликої території). 

Основні дискурсивні функції чуток наступні: 1) комунікативна 

(створюють поле для спілкування індивідів); 2) інтегративна (на основі 

втаємничення, формується інформаційна соціальна група); 3) адаптивна 

(пояснюючи світ, індивід адаптується до нього); 4) психологічна (емоційне 

розвантаження) [6, с. 208]. 

Часто неформальні комунікації можуть здійснюватися у гумористичній 

формі. Сутністю гумору є викриття суперечностей та подвійних стандартів у 

політиці, демонстрація абсурдності ситуації. Найпоширеніша форма 

гумористичної комунікації в політиці – анекдот. Останній: 1) складається 

спонтанно у відповідь на ситуацію; 2) виражає суспільне ставлення до 

проблеми [288, с. 208]. 

Гумор має важливе значення для політичного дискурсу, оскільки: 1) задає 

інтерпретаційні схеми; 2) встановлює бар’єри сприйняття (смішне більше не 

сприймається як серйозне); 3) прискорює циркуляцію інформації (анекдоти 

охоче поширюються різними членами суспільства). 

Специфічною формою чуток є т.зв. «міські легенди», що являють собою 

певні усні тексти («історії»), котрі мають наступні особливості: 1) якщо чутки 

являють собою стисле інформаційне повідомлення, то легенди – це текстуально 

оформлена у вигляді оповідання історія; 2) якщо чутки можуть бути 

умоглядними судженнями, то міські легенди передбачають посилання на 

«факти»; 3) чутки – реакція на конкретну подію, у той час як міська легенда – 
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відображення непевних тенденцій та очікувань [82, с. 141]. 

Легенда – традиційна форма реалізації суспільної комунікації від давніх 

часів. На відміну від концентрованої чутки, легенда – це комплексне 

відображення проблеми у вигляді зв’язаного тексту (наративу). Легенда не 

просто інформує, але пояснює дійсність. 

Популярними темами міських легенд є: злочини, масштабні катастрофи, 

небезпеки, змови, загадкове та непізнане. При цьому, перетворення на легенду 

може зазнати будь-яка цікава та важлива тема, у тому числі і зі світу політики. 

Подібні комунікаційні схеми можуть відрізнятися відображенням спрощеного 

бачення дійсності. Відповідність легенди картині світу її оповідача є 

важливішою за об’єктивні дані. Зокрема, саме за принципом міської легенди 

була побудована розповідь про російський спецназ, який начебто готувався 

розігнати демонстрації на Майдані Незалежності восени 2004 року. Дана 

історія одразу включилась у політичний дискурс суспільства, набувши 

широкого поширення та популярності, оскільки відповідала уявленням 

українського суспільства про політичну дійсність. 

Міські легенди виражають у собі переосмислення світу з позицій 

урбаністичної цивілізації та виходять з пріоритету небезпек у сучасному світі. 

Це відображення суспільно-політичних процесів у контексті недостатньої 

кількості відомостей про закономірності їх протікання. За таких умов будь-який 

соціально-політичний феномен розглядається відокремлено від загального 

контексту, як автономне явище. Надати пояснення тому чи іншому феномену, 

виходячи із наявного багажу знань неможливо, що і зумовлює пошук 

тлумачень, які б заповнили прогалини у картині світу. Це означає, що відповідь 

будуватиметься, виходячи із домінуючих уявлень про світ. Тому будь-яка 

ситуація буде оцінюватися як вираження дій таємничих сил, приховування 

інформації та нелегальних акцій влади. 

Гіпертрофованість вищеназваних рис може призводити до формування 

особливого типу неформальних комунікацій – теорії змови, що являє собою 

інтерпретативну схему оцінки дійсності відповідно до одного базового 
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політичного параметру, який (нібито) свідомо приховується від суспільства. 

Для теорії змови властиві мотиви: 1) прихованого знання та 

втаємничення; 2) обираності невеликих соціальних груп; 3) планування та 

проектування суспільного розвитку; 4) переосмислення культурних текстів 

(таких як, наприклад, Біблія); 5) переписування історії; 6) домінування натяків 

та констатацій перед аргументацією. 

Теорії змови, здебільшого, мають визначену структуру, згідно до якої: 1) 

є певна подія, що має визначальне значення для суспільного розвитку; 2) дана 

подія видозмінює соціум; 3) зміни реалізуються та закріплюються певними 

силами, що бажають досягнути власних цілей; 4) оскільки зміни можуть 

викликати невдоволення у суспільстві, зацікавлені сили об’єднуються з метою 

перешкоджання поширенню інформації; 5) усі ті, хто володіє об’єктивним 

поглядом на ситуацію, усуваються політично та економічно потужними 

суб’єктами змови. 

Теорії змови є невід’ємним елементом будь-якого політичного дискурсу 

та виконують функції: 1) інтеграції (об’єднання довкола базових ідей); 2) 

компенсаторну (перекладення відповідальності на загадкових суб’єктів 

політики); 3) цілісності дискурсу (теорії змови виступають реакцією дискурсу 

на неоднозначні для тлумачення проблеми). 

Структура теорії змов носить архаїчний характер та апелює до суспільних 

архетипів. Зокрема, у теоріях змову афро-американського руху у США ХХ 

століття домінували архетипи: архетип «викраденої культури» (про те, що одні 

етнічні групи привласнили собі здобутки інших); архетип світового уряду та 

утаємниченої експлуатації; архетип «лікарів-убивць» тощо [292]. 

Загалом, серед архетипів теорії змов можна також виокремити: архетип 

давнього знання; архетип всемогутньої злої сили (архетип Диявола); архетип 

тотального контролю; архетип утаємниченості та обираності. 

У політичному дискурсі теорії змови (на відміну від чуток) можуть 

функціонувати тривалий період часу не видозмінюючись, оскільки вони 

апелюють до базових соціальних архетипів та пояснюють проблемні ситуації 
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відповідно до картини світу значних соціальних груп. Це і перетворює їх на 

найстабільніший неформальний компонент політичного дискурсу. 

Поширеною практикою неформальних комунікацій у політиці є 

компромат (компрометуючий матеріал), тобто негативна інформація про 

політиків, що поширюється неофіційними каналами з метою реалізації 

політичних цілей. 

Відомими формами компромату є витік (свідоме поширення прихованої 

інформації або дезінформації під виглядом політичних таємниць) та 

оприлюднення сумнівних біографічних фактів [58, с. 367]. 

Причини поширення компромату полягають у тому, що: 1) негативна 

інформація швидко поширюється у дискурсивному полі; 2) негативна 

інформація сприймається як об’єктивна (на відміну від позитивної, яка, 

здебільшого, сприймається як замовна); 3) політика сприймається широким 

загалом як брудна сфера, тому негативна інформація про політиків органічно 

вписується у картину світу громадян. 

Тому компромат є нестабільним але невід’ємним елементом політичного 

дискурсу. Значимість компрометуючої інформації залежить від поширених у 

суспільстві настроїв щодо політики.  

Компромат – це частина неформальних політичних комунікацій, що 

створюється цілеспрямовано безпосередніми суб’єктами політичного процесу. 

Відповідно, це прив’язує дану комунікативну форму до особливостей перебігу 

політичного процесу. Зміни у політиці можуть одразу призвести до втрати 

інтересу щодо тих чи інших компрометуючих матеріалів. 

З теоретичної точки зору, сучасна демократія базується на розумінні 

громадянина як свідомого політичного суб’єкта, котрий може робити 

кваліфікований вибір політичних представників, які, у свою чергу, будуть 

репрезентувати його позицію та реалізовувати державну політику на засадах 

публічності та відкритості. Проте, свідомий електоральний вибір передбачає 

загальну доступність об’єктивної інформації щодо діяльності публічної влади. 

Водночас, реалізація політики передбачає використання засобів та методів 
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(насамперед, у сфері зовнішньополітичних відносин), які не передбачають 

оприлюднення, оскільки становлять загрозу національному суверенітету та 

суспільній безпеці. Це створює вагому теоретичну проблему меж доступності 

для суспільства політичної інформації, балансу між гласністю та національною 

безпекою, шляхів розширення сфери публічності влади сучасними засобами 

інформаційних технологій. 

Насамперед, необхідно відзначити, що мережевий ресурс WіkіLeaks, 

заснований 2006 року австралійським хакером Дж. Ассанджом, був створений з 

метою оприлюднення секретних та компрометуючих даних щодо діяльності 

урядів світових держав, завдяки прояву громадянської позиції співробітниками 

урядових структур або спецслужб.  

Ідейно сайт замислювався як певний відкритий майданчик, через який би 

прихована інформація стала доступною для громадськості. Письменник Ісраель 

Шамір, особисто знайомий із Джуліаном Ассанджем, так говорить про цілі 

творця «Wіkіleaks»: «Він хоче створити світ, у якому існуватиме 

відповідальність держави перед своїми громадянами. У якому не буде таємних 

змов» [161]. Відповідно, у даному випадку демонструється позиція, яку деякі 

європейські публіцисти називають «ультралівою», зміст якої полягає у розгляді 

будь-якої держави як авторитарної та корупційної, діяльність якої передбачає 

необхідність підвищеної уваги з боки громадськості. Перетворення ресурсу 

WіkіLeaks на загальносвітовий політичний феномен було пов’язане із 

масованим поширенням його засобами секретної дипломатичної інформації 

зовнішньополітичного відомства США наприкінці 2010 р. 

Розповсюджена таким чином інформація носила як індивідуально-

оціночний, так і політичний а також компрометуючий характер, відображаючи 

у собі усі щаблі дипломатичного листування світової наддержави. 

Оприлюднення вищеназваної інформації викликало неоднозначну реакцію у 

світовому співтоваристві. Загалом, оцінку феномену WіkіLeaks можна звести до 

двох основних напрямків: 1) рішуча підтримка діяльності із оприлюднення 

секретної політичної інформації як засобу підвищення публічності та 
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відкритості політичної влади; 2) погляд на діяльність WіkіLeaks як загрозу 

сучасній світобудові, та основі як руйнації демократичних держав та прояв 

громадянської безвідповідальності. 

Перша позиція втілює у собі відомий теоретичний посил, що 

відповідальність політичних рішень може забезпечити лише активна участь 

громадян у створенні спільного ціннісного горизонту [80, с. 47]. 

Зокрема, її обстоює російський політолог та депутат Державної Думи 

Російської Федерації С. Марков.  За словами Маркова, «Ассандж - фронтмен 

міжнародного громадянського суспільства», а публікації  «Wіkіleaks» - «перша 

битва великої війни, у яку вступила мережа неурядових  організацій, які 

розглядають як супротивників усі державні інститути» [161]. 

На думку французького дослідника П. Бюлера, «Доступ до мережевого 

світу також збалансував державну владу позитивним чином, даючи значний 

поштовх незалежній публічній пропаганді, як це показала Інтернет-кампанія по 

забороні протипіхотних мін і договір, що ратифікував її успіх, незважаючи на 

опозицію з боку могутніх держав» [65]. 

Журналіст, письменник, політичний оглядач Джульетто Кьєза вважає, що 

журналіст зобов'язаний публікувати документи, якщо вони отримані з 

достовірного джерела. «Я вважаю, що, коли оприлюднюють правду про 

поведінку влади,  це - в інтересах держави» [161]. 

Відповідно, за таких підходів, оприлюднення будь-якої секретної 

інформації, є не просто правом, але обов’язком свідомого громадянина, яке 

ґрунтується на ідеї про те, що у демократичному суспільстві влада покликана 

служити суспільству (а не навпаки). Тому для інститутів громадянського 

суспільства не повинно бути жодних інформаційних бар’єрів та обмежень. 

За такого підходу, діяльність WіkіLeaks є не чимось принципово новим, а 

продовженням європейських громадянських традицій публічності, але втілених 

у нових, сутнісно відмінних формах.  

Цей механізм спонукав держсекретаря США Гілларі Клінтон у січні 2010 

року проголосити «свободу на підключення до мережі» як кібер-еквівалент 
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більш звичної свободи зібрань і вираження думок. Звичайно, додала Клінтон, ці 

технології не є абсолютним благословенням, і вони можуть бути використані 

для темних цілей [65]. Тобто, Інтернет-свободи – це продовження традиційних 

ліберальних громадянських свобод, що мають давню природу та загальне 

визнання. Тому протестувати проти проявів Інтернет-публічності означає 

протест проти громадянських чеснот. 

З іншого боку, наявна ціла низка підходів відомих теоретиків та практиків 

сучасної політики, які критикують WіkіLeaks за порушення загальновизнаних 

умов міжнародного співіснування, безвідповідальність за наслідки своїх дій та 

радикалізм у ставленні до держави. 

Зокрема, Директор інформаційно-аналітичного центра «Перспектива» 

Павло Рудяков говорить, що сам факт публікації документів говорить нам: 

поряд із закріпленою міжнародною нормою «свобода слова» повинна існувати і 

норма «відповідальність свободи слова [63]. Співголова російської партії 

«Праве діло» Леонід Гозман. вважає, що свобода полягає не в тому, щоб знати  

всі секрети інших людей, інших країн, і впевнений, що секрети абсолютно 

необхідні [161]. 

На думку ізраїльського дослідника І. Козловскі-Голан,  діяльність 

WіkіLeaks  ставить під сумнів існування самої європейської цивілізації, 

оскільки вказує на її найбільш болючу точку – проблему свободи слова та її 

співвіднесення із державними (і, ширше, цивілізаційними) інтересами. «Мова 

про нову Європу, яка породила таку людину, як Джуліан Ассандж. Протягом  

останніх десятиліть Європа вела активну суспільну дискусію на тему 

громадянських прав і свобод, мультикультуралізму, що вимагає беззастережно 

сприймати культуру і спосіб життя будь-якої несхожої людини. У цій дискусії 

завжди звеличувався індивідуалізм. Фальшивий дискурс політичної коректності 

загострив «соціальну чутливість» адептів ультралівої ідеології настільки, що 

фактично привів до повного самознищення західної системи цінностей» [135]. 

Старший директор міжнародної бізнес-консалтингової фірми «Kіssіnger 

Assocіates Іnc», що  був старшим радником по Росії у Раді національної безпеки 
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США, Томас Грем повідомив, що в Америці більшість розцінює дії Ассанджа - 

«злочином проти США»[161]. 

Відповідно, узагальнючи дану позицію, необхідно відзначити, що її 

можна звести до кількох базових тез: 1) корисною для підтримання демократії у 

суспільстві може бути не будь-яка, а лише співвіднесена із демократичними 

цінностями політична інформація; 2) за деяких обставин об’єктивна інформація 

може підривати базові суспільні цінності, сприяючи розпаду політичної 

системи; 3) громадянською чеснотою є не оприлюднення інформації, а 

відповідальний вибір, на основі передбачення наслідків поширення інформації.  

Це слідування традиції «відкритості суспільства», яка передбачає 

об’єктивні дані як ключову політичну цінність. Так, за Ж.Л. Коеном та А. 

Арато, громадянське суспільство означає, у першу чергу, захищеність 

гарантіями плюралізму, публічності (гласності), приватності від державного 

втручання [80, с. 46-47]. Однак, це, водночас, означає і певну автономність 

індивіда по відношенню до держави. 

Крім усього вищеназваного, увагу дослідників приділяє проблема 

можливих наслідків зростання публічності політики засобами мережі Інтернет. 

На думку П. Бюлера, дана проблема повинна розглядатися виключно у 

контексті глобальної «цифрової революції». «Останній реліз «WіkіLeaks» 

показує, що трансформація влади «цифровою революцією» може призвести до 

настільки ж далекосяжних результатів, як друкована революція XV століття» 

[65]. 

Також французький дослідник виокремлює цілий ряд тенденцій, 

пов’язаних із трансформацією влади, під впливом сучасних інформаційних 

технологій: 1) інформація із сукупності даних стає фактором виробництва, 

своєрідною сировиною; 2) зростання значення мережі Інтернет, як 

децентралізованої системи, що становить альтернативу офіційним 

«соціальним» мережам; 3) інформаційні технології відкривають новий 

потенціал для «колективної дії» (у термінології Х. Арендт), заснованої не на 

безпосередньому, а віртуальному контакті [65]. 
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М. Злобін, директор російських та азіатських програм Інституту світової 

безпеки у Вашингтоні, виокремлює наступні глобальні наслідки феномену 

WikiLeaks для трансформації світового інформаційного процесу: 1) політична 

інформація стає доступнішою для громадськості; 2) поширення ідеї 

домінування інтересів громадськості перед інтересами держави; 3) реальне 

відображення свободи слова досягається через тотальну публічність; 4) 

оприлюднення інформації не означає її оцінку, а саме від оцінки належать її 

політичні наслідки; 5) дослідження фактичних матеріалів, пов’язаних із 

роботою політиків та дипломатів, уможливлює новий пласт аналізу політичної 

дійсності [110]. 

Згідно до Х. Брук, загалом, витоки інформації - не проблема, а симптом. 

Вони виявляють суперечність між тим, що бажає знати суспільство, і тим, що 

йому дозволяють знати. Чим більше таємності, тим більшою є імовірність 

витоку. Усунення витоків можна досягти шляхом створення ефективного 

режиму доступу населення до важливої інформації [60]. 

П. Бюлер стверджує, що з моменту свого створення, держава була 

основним суб’єктом політики; доступ до влади передбачав контроль держави, 

за допомогою виборів або насильницького захоплення. Ця модель, у рамках 

якої окремі особи є суб'єктами або, у кращому разі, платниками податків і 

виборцями, у цей час підривається рядом останніх тенденцій, які пов'язані з 

наділенням певними повноваженнями окремих індивідуумів [65]. 

Загалом, останньою тенденцією у дискурсі політичної філософії було 

обговорення суперечності між теоретичної публічністю демократичної 

політики, та її приховуванням, через застосування маніпулятивних політичних 

технологій, які дозволяють змінювати вектор оцінювання політики на 

протилежний, перетворюючи демократію на пряму її протилежність. 

Пізній Габермас намагається обійти проблему маніпуляції громадською 

думкою за допомогою т.зв. фасетного (а не лінійного) підходу до формування 

критичного потенціалу судження у масової публіки. Він базується на 

розмежуванні автономного судження «комунікативного виробництва 
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легітимної влади» і маніпуляторського «адміністративного», створеного 

легітимністю політичної системи [80, с. 48]. 

Оптимальною умовою для практичної реалізації формування критичного 

потенціалу судження у публіки є комунікативна спільнота, яку утворює мережа 

Інтернет. Індустріалізоване, масове суспільство спрямоване на руйнування 

«громади» у її первісному, політичному сенсі (як зібрання членів певного 

політичного організму – «полісу»), роз’єднуючи членів суспільства рядом 

фізичних та соціальних бар’єрів. Мережа Інтернет дозволяє відтворити у 

віртуальній реальності політичну громаду, дозволяючи її членам вільно 

обмінюватися інформацією, яка може бути основою для творення автономних 

суджень. 

Х. Брук також очікує на зростання рівня обізнаності і участі у більшості 

областей нашого життя. «Політики ж ставляться до населення, як батьки до 

дітей, вважаючи, що йому не можна довірити правду і реальну силу, що несе в 

собі знання. У минулому ми шанували владу, і якщо чиновник говорив, що 

дещо може завдати шкоди національній безпеці, ми вважали, що так воно і є. 

Тепер вихідні дані, що стояли за цими твердженнями, стають надбанням 

гласності. Інформація про витрати членів парламенту або про те, що уряд 

санкціонував катування, показує нам, що, політики, говорячи про загрозу 

«національній безпеці», часто мають на увазі, що під загрозою перебуває їх 

особиста безпека». Відповідно, саме ці проблеми та суперечності сприяли 

зародженню ідеї про «урядові змови», а останні стали безпосередньою 

причиною пошуку державних таємниць та їх оприлюднення у мережі Інтернет 

[60]. 

Це передбачає перехід до якісно іншої моделі гласності, яку, згідно до 

габермасівської традиції, можна назвати «нормативною». 

«Нормативна модель гласності виходить з того, що публіка може 

досягнути раціональної стратегії дій, тільки лише через посередництво 

суспільного дискурсу, формальним критерієм якого є рівень кваліфікованої 

громадської думки, а змістовним – рівність і обопільна увага усіх учасників 
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комунікації. Такий тип гласності, на відміну від політико-правового або 

створеного засобами мас-медіа, спирається на самоорганізуючі асоціативні 

зв’язки» [80, с. 47-48]. 

Відповідно, нормативна модель гласності входить у пряму суперечність із 

медіа-гласністю, як своєрідною, унормованою прерогативою журналістів, як 

професіоналів із розповсюдження та обробки інформації. 

Традиційно, свобода слова розглядається у контексті двоступеневої 

моделі комунікації, котра передбачає журналістику як посередницький орган 

між владою та громадянським суспільством. Однак, вільне розповсюдження 

інформації у мережі Інтернет відкриває додаткові перспективи у поширенні 

політичної інформації як основи для відродження структур громадянського 

суспільства. 

Останнє узгоджується із сучасними європейськими теоріями демократії 

та набуває розуміння автономної, неінституціоналізованої громадськості як 

основи для демократії та імперативу громадської свободи як базису для 

становлення структур громадянського суспільства [80, с. 46]. 

Така неінституціоналізована, об’єднана лише довкола акту 

безпосередньої комунікації у мережі Інтернет громадськість, може виступити в 

якості нової бази для формування комунікативної спільноти. Остання 

виражається у своєрідному «Інтернет-активізмі», який виражається, під 

впливом WikiLeaks, у створенні альтернативних «політичних майданчиків». 

Так, творці ресурсу OpenLeaks не хочуть, щоб новий портал управлявся однією 

людиною і все залежало від його волі. Концепція сайту зберігається такою ж як 

і в WіkіLeaks, він повинен стати викривальним ресурсом, але на новий лад. 

Новий лад означає, що Openleaks бере на себе роль посередника між носієм 

інформації і тим, хто зважиться її опублікувати [25]. 

Гласність не зводиться лише до явного або зрозумілого кожному, але 

передбачає спільний образ світу. Публічний простір вказує напрямок 

соціального розмежування [80, с. 47]. Відповідно, лише на основі формування 

комплексного ідейно-політичного та інформаційного простору можливе 
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наближення до реалізації концептуальних засад політичної ролі громадянського 

суспільства. 

Водночас, сучасні політичні сканадли, повязані із ресурсом WikiLeaks все 

більше показують, що даний ресурс перетворюється на засіб політичної 

маніпуляції. Зокрема, як повідомлялось у ЗМІ [31], американські спецслужби 

отримали переконливі докази, що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами 

матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону. 

Місяцями раніше американські чиновники прийшли до висновку, що за 

кібератаками стоять російські спецслужби, але не мали впевненості, що 

зможуть довести, що Росія також контролювала оприлюднення руйнівної для 

кандидата у президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон інформації. 

Відповідно, це показує наступну схему маніпулятивного використання 

ресурсів для «політичної відкритості»: політичні «гравці» одержують 

компрометуючу інформацію; дана інформація потрапляє до авторитетного 

джерела, що спеціалізується на відкритості політчиної інформації; дана 

інформація стає надбанням загалу, впливаючи на політичний вибір громадян. 

Підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити, що поява у 

політичному дискурсі феномена Wіkіleaks як джерела неофіційної політичної 

інформації відкрило нову сторінку у осмисленні феномену публічності як 

фактору оцінки політики з боку громадянського суспільства. 

Розбіжність у оцінках даного феномену лежить у двох концепціях 

політичної гласності, які ми можемо назвати: 1) нормативною (гласність як 

основа для раціонального вибору, а тому остання не може бути обмежена); 2) 

ціннісною (в основі гласності політичної інформації лежить принцип 

співвіднесення даних із базовими суспільними цінностями та оцінка 

потенційних наслідків оприлюднення). 

Відповідно, виходячи з цього, можна визначити дві політичні стратегії 

оцінки неконтрольованого розповсюдження інформації у мережі Інтернет: 1) 

підтримка; 2) сумніви у доцільності. 

Зняття даної суперечності можна реалізувати на основі співставлення 
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фактів «Інтернет-публічності» із концепцією комунікативної спільноти, як 

раціональної основи для осмислення політики та легітимації державної влади. 

Згідно до неї, справжня демократія народжується у дискурсі, як раціональній 

основі для прийняття виваженого політичного рішення (у першу чергу, 

електорального). Для функціонування дискурсу потрібна об’єктивна 

інформація, на заваді поширення якої можуть виступати адміністративно-

контрольовані ЗМІ. Відповідно, Інтернет, як комунікативна спільнота, може 

виступити запобіжником для маніпулятивного контролю дискурсу. За такого 

підходу ресурси типу Wіkіleaks дійсно можуть виконувати важливу роль у 

забезпеченні демократичного управління суспільством. 

Зняття суперечності між «політичною відповідальністю» та «вільним 

поширенням інформації» може бути досягнена на основі розмежування сфер 

внутрішньої і зовнішньої політики. 

Якщо у сфері внутрішньополітичних проблем, неконтрольоване 

розповсюдження інформації є бажаним, оскільки відкриває можливості для 

електорального вибору, то у сфері міждержавних взаємин суб’єктами 

виступають не індивіди або інститути громадянського суспільства, а, у першу 

чергу, держави. Традиційні механізми дипломатії вимагають дотримання 

певного інформаційного паритету, оскільки неконтрольована інформація може 

призводити до серйозних міжнародних наслідків та ескалації конфліктів. 

Підсумовуючи усе сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Сучасні політичні медійні технології інформаційного впливу 

характеризуються використанням як традиційних, так і новітніх підходів щодо 

його організації. Зокрема, найпоширенішою за сучасних умов є класична 

технологія демагогічного інформаційного впливу, що характеризується 

надмірним спрощенням інформації. 

2. Серед новітніх технологій поширеними є різноманітні технології 

антикризової комунікації, що спрямовані на зменшення негативного впливу 

кризових ситуацій на сприйняття політичних суб’єктів. 

3. Особливістю традиційних політичних технологій інформаційного 
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впливу є те, що вони зосереджуються лише на одному комунікативному 

аспекті, а не розглядають політичну комунікацію як цілісність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Медійні технології формування політичного дискурсу 

Особливістю сучасних медійних технологій у політиці є те, що вони, 

здебільшого, не функціонують окремо, а є складовою єдиної системи, елементи 

якої є взаємопов’язані. 

Зокрема, політична промова спирається на месседжі, розроблені для 

рекламної кампанії, які, у свою чергу, відображають певні ключові тренди 

масової комунікації. Кожен комунікативний акт, таким чином, виступає 

інтегрованим елементом єдиної системи, яку, за певного рівня абстрагування, 

ми можемо назвати політичним дискурсом. Проблема зростання політичної 

ролі ЗМІ у сучасному інформаційному суспільстві зумовлює необхідність 

дослідження сутності даного впливу, оскільки, з одного боку, мас-медіа 

наближають політичний процес до громадськості, висвітлюючи різноманітні 

політичні проблеми та надаючи цілісне бачення політичного процесу, але, 

одночасно, відкриваючи додаткові можливості для маніпуляційного впливу на 

громадську думку. Відповідно, політичний дискурс, як цілісне поєднання 

політичних комунікацій у межах даного суспільства, постає суперечливим та 

неоднорідним явищем, дослідження якого становить важливу наукову 

проблему для теоретичної розробки сучасних концепцій демократії. 

В українській науковій традиції наявна значна частина публікацій, 

присвячених проблематиці політичного дискурсу. Проте основна маса 

досліджень здійснена у межах філологічної науки та спрямована на виявлення 

лінгвістичних особливостей політичного дискурсу та різноманітних 

філологічних класифікацій даної форми політичної комунікації. 

Водночас, політичний дискурс, як певне змістовне утворення, несе у собі 

не просто набір лінгвістичних засобів, а має виразне політичне спрямування. 

Політичний дискурс функціонує у суспільстві не стихійно, а впорядковується 

політичними та державними структурами, оскільки від характеру, 

інтенсивності та ключових проблем дискурсу залежить стабільність державної 

влади. Відповідно, контроль за дискурсом реалізується у певних моделях, 

дослідження яких дозволяє  визначити базові політичні ідеологеми даного 

суспільства. Моделі детермінуються рядом показників, такими як: політичний 
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режим, розвиненість мас-медіа, політична культура, а тому є специфічними для 

кожного державного утворення. Для дослідження особливостей формування 

сучасної української політичної комунікації необхідно визначити головну 

модель політичного дискурсу, при чому, для з’ясування особливостей останньої 

доцільно співставити її з моделлю контролю соціально-політичного дискурсу у 

Російській Федерації, що виникла та почала розвиватися паралельно з 

українською. 

Відповідно, необхідно визначити  загальні принципи реалізації моделей 

контролю за соціально-політичним дискурсом, дослідити у порівняні моделі 

контролю за соціально-політичним дискурсом у Російській Федерації та 

Україні. 

Дискурс відтворює соціальні інститути, культурні схеми, системи 

цінностей соціуму. Політична комунікація визначається дискурсом, тобто 

соціокультурним контекстом. Культурний контекст розуміється як сукупність 

інституціональних, рольових, ціннісних, когнітивних умов реалізації подій або 

фактів, з одного боку, і сукупність виразних засобів, використовуваних людьми 

в цих обставинах, з іншого. Це означає, що в тексті мас-медіа будуть 

реалізовані установки і вимоги до створення мовного продукту, що відповідає 

зовнішнім умовам ситуації появи даного продукту. Той факт, що мас-медійний 

текст є своєрідною проекцією культурного простору, має цілий ряд наслідків у 

плані особливостей структури, змісту і мовного наповнення даного виду тексту 

[114, с. 29-30]. 

Можна узагальнити деякі характеристики політичного дискурсу: 

- дискурс як знак своєрідної знакової системи, в якій відбувається 

модифікація семантики і стандартних мовних дій; 

- як спеціальне використання мови для актуалізації певної ментальності 

або для реалізації особливостей ідеології, що передбачає дію граматики, 

лексикону, правил функціонування слів і синтаксису, а також особливу 

прагматику; 

   - як форми соціальної дії, що знаходиться під впливом владних структур 
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та історичних процесів; 

- модулятора інтересів суспільства [86, с. 183]. 

Отже, політичний дискурс - це «мовленнєві утворення (усні або 

письмові), що стосуються сфери політики, реалізуються вербально та 

екстравербально, актуалізуються у певному ситуативному контексті і 

спрямовані на здійснення конкретної прагматичної семантики» [66, с. 184]. 

За такого розуміння політичного дискурсу, найбільш доцільним буде 

використати критичний підхід. Особливостями критичного напряму в дискурс-

аналізі є: 1) лінгвістично-орієнтований підхід; 2) трактування дискурсу як 

комунікаційної акції у формі тексту та мовлення; 3) інтерпретація письмового 

та розмовного дискурсу як форм соціальної практики; 4) діалектичний погляд 

на взаємозв’язок та взаємообумовленість дискурсів і соціальних практик; 5) 

розуміння політичного дискурсу як вербальної репрезентації відносин 

ідеологічного домінування; 6) акцент на критиці та викритті дискримінаційного 

і репресивного змісту пануючих соціально-політичних дискурсів; 7) особлива 

дослідницька увага до дискурсів расизму, націоналізму; 8) розгляд дискурсу 

політичних еліт та медіадискурсу як основних джерел владної асиметрії [275, с. 

79-80]. Відповідно, політичний дискурс за такого розуміння розглядається не 

формально, як сукупність певних політико-комунікативних практик, а як 

вираження владно-підвладних відносин. 

Саме пануюча ідеологія, що виражає позицію державної влади, формує 

межі, інфраструктуру, ресурс і - найголовніше - зміст інформаційного простору, 

що визначає наше життя в реальному світі [169, с. 87]. Очевидно, що головним 

напрямком і формою, у якій реалізується вплив офіційної ідеології на 

політичний дискурс є мас-медіа, як універсальний агрегуючий засіб масової 

комунікації, за допомогою якого основна маса громадян одержують 

інформацію про політику. 

Водночас, завдяки розвитку широкої альтернативи різноманітних форм та 

засобів політичної комунікації, цей вплив не може бути прямим та 

однозначним. Такий вплив викликатиме лише негативну реакцію у відповідь і 
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не дозволить реалізовувати поставлені цілі. Тому, такий вплив здійснюється не 

прямо, а опосередковано. Зокрема, через визначення тем для обговорення та 

формування порядку денного суспільно-політичного дискурсу. За словами 

Бернда Коена «медіа можуть не мати успіху в указуванні нам, що думати, … 

але вони приголомшливо успішні в указуванні нам про що думати» [цит. за: 

149, с. 1]. 

Ця теза знайшла підкріплення у відповідних даних. Дослідження 

показали, що пріоритети глядачів або читачів тих чи інших каналів і видань 

залежать від ролі, які ці питання займають у ЗМІ, яким вони надають переваги 

[Кулик, с. 1]. Таким чином, не стверджуючи безпосередньо, що слід говорити, 

влада може засобами мас-медіа спрямувати тему для обговорення у бажаному 

напрямку, винісши за межі дискурсу небажані теми. 

Особливо яскраво подібні механізми соціально-політичного контролю 

проявилися у пострадянських країнах при переході від комуністичного 

тоталітаризму до новітніх, посттоталітарних режимів. Якщо радянська 

політична комунікація виходила із безумовного домінування ідеологічних 

посилів та політичної цензури, то проголошення цілями побудови 

демократичних суспільств унеможливило безпосереднє втручання у дискурс, 

яке було переведено у форми опосередкованого формування політичної 

комунікації.  

Загалом, зміни у структурі ЗМІ під час переходу від тоталітарної до 

посттоталітарної політичної комунікації позначилися, насамперед, стилістично-

лексичною трансформацією суспільно-політичного мовлення. Зокрема, 

відбулося нівелювання «високого» стилю мовлення та «фейлетонизація» 

офіційного дискурсу, що позначалося у поширенні гумористичного способу 

викладу матеріалу. Новий політичний дискурс позначався засиллям неологізмів 

та актуалізацією застарілої («питомо української») лексики, руйнуванням 

старих політичних кліше, заміною останніх відповідно до логіки «зміщення 

полюсів» і побудови парадоксальних з позицій граматики конструкцій. 

Відбулося розмивання норм публіцистичного мовлення та розпад їх на кілька 
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автономних традицій («радянської», «новітньої», «традиційно-української» 

тощо), кожна з яких структурувала та забезпечувала функціонування власного 

політичного дискурсу [231]. Відповідно, такі трансформації мови політичного 

дискурсу перетворювали останній на досить невизначене та поліцентричне 

утворення, що полегшило використання мовленнєво-маніпуляційних зворотів. 

Російський медіа-експерт А. Архангельський, аналізуючи ситуацію із 

формуванням та становленням політичного пострадянського телебачення у 

сучасній Росії, відзначає еволюцію російського політичного теле-дискурсу від 

всеохопливості до вузької сегментації та спеціалізації. Зокрема, говорячи про 

ключову програму епохи переходу розпаду СРСР, А. Архангельский 

наголошує: «Головне, що давав «Взгляд» - не картинка, не монтаж, не стиль. А 

гранична щирість - і загальне охоплення ситуації. Розгублені люди масово 

шукали відповідь на головне питання: що з нами відбувається? Хто ми, звідки 

йдемо, куди рухаємося? Програма разом із країною гарячково перебирала 

можливі відповіді. Залучаючи політику, культуру, економіку, історію - як  

матеріал. Як привід для загальнонаціонального самовизначення» [46]. Тобто, в 

даному випадку політична програма структурувала політичний дискурс, 

концентруючи його у довкола однієї програми, пропонуючи загальні та гострі 

теми для обговорення. Загальне охоплення ситуації відкривало підстави для 

загальносуспільної дискусії щодо ключових суспільно-політичних питань. 

Наступним етапом розвитку російського теле-дискурсу було домінування 

інформаційно-аналітичних програм (на кшталт «Дзеркала» із Н.Сванідзе), котрі 

були присвячені обговоренню конкретних політичних тем, без претензії на 

всезагальність. «Далі було «Намедні». Оновлене… видовище стало центровою 

програмою нового телевізійного часу. Це був журнал - як «Дзеркало». Там, між 

іншим, жорстко говорили про політику… Але міркували не про те, що з нами 

відбувається. І не про те, що вони роблять із нами. А про те, що нам сьогодні 

цікаво» [46]. Тим самим, відбувається переорієнтація політичних програм від 

розгляду політичних проблем та цілісної картини політики до потреб 

«зацікавленої публіки», котрі включають в себе не лише нагальні, але й просто 
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цікаві об’єкти. Це, фактично, забезпечило зниження рівня політичного 

дискурсу. 

У підсумку, все це закінчилося перетворенням суспільно-політичного 

теле-дискурсу на цілий ряд слабко пов’язаних між собою елементів, що 

включали в себе як різноманітні інформаційні, так і квазі-інформаційні. «Разом 

з дайджестом форматів досягався дайджест змістів; судження не розверталися, 

дискусії не розвивалися, будь-які думки проверталися, як скельця в 

калейдоскопі, утворюючи вигадливий і безвідповідальний візерунок, 

підсвічений глузуванням… На будь-які теми, а не тільки політичні. Доріжка 

звузилася до межі; залишався один крок у заданому напрямку, щоб 

телебачення, що описало затяжне коло, повернулося назад…» [46]. 

Тобто, інформація, з одного боку множиться, перетворюючись на 

нескінченну та неосяжну множину смислів, а з іншого боку – переходить у 

іншу, неполітичну площину. Картину дійсності підмінює дайджест поглядів, а 

аналітику – постійна але беззмістовна дискусія. Відповідно, політичний 

дискурс, засобами телебачення, перетворюється на ряд слабко пов’язаних між 

собою автономних дискурсів, поділених тематично, соціально, географічно. 

Сутнісні ж, загальнополітичні проблеми на фоні все загальності та 

беззмістовності виводяться за межі суспільно-політичного дискурсу.  

Особливо виразно тенденцію розмивання та заміщення реальності на 

російському телебаченні засвідчило експертне опитування керівників 

провідних російських телеканалів. «Експерти дуже критично налаштовані щодо 

того, що сьогодні ЗМІ транслюють суспільству. Проблему змісту ефіру можна 

розділити на дві складові: розмивання/відсутність моральних регуляторів, що 

визначають ефір, і дефіцит реальності» [152]. 

Ключовими тенденціями, що їх відзначили експерти, є переведення 

суспільного дискурсу у площину «жовтих новин», тобто відверто шокуючих 

сенсацій та побутових новин, спрямованих на посилення цікавості аудиторії 

будь-якими засобами. У цьому ж контексті можна розглядати і 

«криміналізацію» телебачення, що позначається у домінуванні як програм, так і 
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художніх фільмів / серіалів кримінально-детективної тематики. 

«Канали, і особливо  НТВ, формують нові типологічні моделі суспільства. 

Повне відчуття того, що країна постійно вбиває і грабує» [152]. 

Одночасно із феноменом «жовтих новин» та криміналізації телебачення 

відбувається формування альтернатив, в якості однієї з яких себе позиціонує 

«позитивний канал» СТС. Таким чином, здійснюється каналізація та 

структурування суспільної уваги. Обирається кілька найбільш цікавих та 

популярних у різних цільових (соціальних, демографічних, гендерних) груп 

тем, та пропонуються альтернативні продукти, з домінуванням цих тем. 

Аудиторія тим самим поділяється на кілька великих автономних груп, кожна з 

яких формує свої власні «квазі-дискурси» (спеціалізуючись на обговоренні 

серіалів, новин естради тощо). 

На думку Г.М. Манаєнко: «У наш час неможливо уявити, щоб на 

сторінках великого регіонального періодичного видання, не говорячи вже про 

центральне, були надруковані, наприклад, твору учнів шкіл і гімназій, тим 

більше присвячені проблемам історії і літератури, культури і мови. Якщо все-

таки  і будуть порушені дані теми в сучасній газеті, то, швидше за все, у зовсім 

іншому ракурсі: або як опис скандальної поведінки обов'язково скандального 

письменника, або як чергові подробиці «тусовки» представників тієї або іншої 

субкультури, або як звіт про епатажну акцію лідерів маргінальних напрямків 

музичного або образотворчого мистецтва» [169, с. 89]. 

При цьому глядачеві не пропонується альтернативи. Іншої реальності 

(окрім розгулу криміналу, побутових скандалів, розквіту наркоманії і 

проституції тощо) немає. На цьому тлі новиннєві програми знебарвлюються  і 

набувають відверто постановочного характеру. Впадає в око відсутність 

емоцій, вихолощування будь-яких проявів людського. Відображення політики у 

ЗМІ знеособлюється та ритуалізується. «Цікавим зауваженням була відсутність 

на широкому екрані, за рідкісним винятком, документального кіно, темами 

якого були б недавні або сучасні події. Вимиванням реальності експерти також 

вважають зникнення з екрана аналітичних програм, які б узагальнювали події і 
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пропонували глядачеві не містифіковану точку зору, а цілісне осмислення 

фрагменту реальності [152]. 

На телебаченні формується «дефіцит реальності». Він виражається, 

зокрема, у знебарвленні дійсності, у підвищеній увазі до сторичних проблем, на 

тлі деактуалізації теперішнього, у розриві між зображенням та текстом. ЗМІ 

продукують свою власну реальність. Формально не надаючи неправдивої 

інформації, необхідний ефект досягається засобами акцентування. 

Політичний дискурс контролюється шляхом його «деполітизації», 

вихолощення та маргіналізації. Власне політичні проблеми відсуваються на 

другій план, підміняються псевдо-політичними дискусіями, поділяються на 

дрібні квазі-проблеми. Місце політики у суспільному дискурсі займають інші 

масово-культурні утворення, що мають забезпечувати умови для 

функціонування у суспільстві квазі-дискурсу. 

На відміну від російської політичної системи, в Україні протягом 

незалежності не склалося умов для виникнення єдиного владного центру. 

Відповідно, контроль дискурсу через його монологізацію був неможливим. 

Крім того, необхідність дотримання демократизму (принаймні зовнішньо) 

ставила вимоги для масово-політичної дискусії, зокрема, у формах публічного 

обговорення проблем. 

Д. Дуцик відзначає проходження українським політичним теле-дискурсом 

етапів авторитарного (домінування теле-монологізмк) та демократичного 

(домінування прямого ефіру та діалогічних форм політичної комунікації [102, с. 

40]. 

Тому специфікою українського політичного дискурсу є домінування у 

ньому політичних ток-шоу, котрі «акумулюють різнорідну інформацію і в 

результаті генерують концептуальні смисли, пов’язані з перманентним 

функціонуванням у суспільстві тих чи інших економічних, політичних та 

світоглядних проблем» [282]. 

Політичні ток-шоу, з одного боку, стали своєрідним відображенням 

політичної відкритості та плюралізму за українських реалій. За своєю 
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структурою вони являють собою дискутивне обговорення представників 

політичної еліти тих чи інших нагальних проблем, під час якого сформована за 

електорально-географічним принципом аудиторія відображає своє враження від 

виступів політичних діячів. 

Подібна ситуація створює двоїсту ситуацію для реалізації політичного 

впливу у сфері суспільного дискурсу. Насамперед, це обрання теми для 

дискусії. Оскільки вона визначається не стихійно, а запланована завчасно 

(звичайно, з урахуванням подій тижня, однак не без відхилень від центральної 

теми), тому характер суспільно-політичного тижня визначається тим, яка 

проблема буде запропонована для обговорення у межах політичних ток-шоу. 

Сьогоднішній український політичний дискурс надміру театралізований. 

Однією із особливостей такого театралізованого політичного дискурсу є 

псевдоподії [102, с. 41]. 

Відомий український культуролог С. Грабовський, аналізуючи сутність 

сучасних політичних ток-шоу України, називає їх сурогатною «свободою 

слова» [86], що виступає своєрідним замінником у формі «гласності» (тобто 

публічного виголошення позицій) реальної конституційної свободи слова. Для 

подібних ток-шоу властиві тенденції: тенденційного обрання тем, підміни 

реально важливих тем умовно важливим, репрезентації наявної у студії 

аудиторії в якості загального зрізу усієї політичної еліти (при цьому, ті, кого на 

політичні ток-шоу не запрошують, начебто виводяться за межі політичного 

дискурсу, набуваючи маргіналізованого статусу).  

С. Грабовський відзначає, зокрема, тенденційний характер підбору 

аудиторії (продукування «розколу» між різними регіонами України), перекіс у 

дискусії одних політичних сил у порівнянні з іншими, домінування політико-

демагогічних виступів над фаховими позиціями. Також, дослідник відзначає як 

особливість ток-шоу переведення політичної дискусії із рівня ключових 

соціально-політичних проблем до рівня особистостей. «Шоу завжди містить 

елемент гри для дорослих, бутафорії, несправжності, перебільшеності наявних 

у реальності тенденцій. Інакше-бо воно не було витвором мистецтва. Але 
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водночас телешоу – це бізнес-продукт. Він мусить мати якнайвищий 

глядацький рейтинг, щоб рекламний час у ньому продавався якнайдорожче. А 

як найпростіше за конкретних українських умов досягти цього рейтингу? Треба 

брати предметом обговорення не просто гострі, а й скандальні теми – і вести 

розмову на грані фолу, ледь не на грані фізичної бійки» [86]. 

Відповідно, контроль за політичним дискурсом в українських реаліях 

здійснюється шляхом його каналізації та структурування, відповідно до 

певного плану. Зокрема, суспільно-політичний дискурс (у формі обговорення 

тих чи інших проблем рядовими членами соціуму) визначається на основі тих 

тем, котрі репрезентуються у тих чи інших мас-медійних програмах. Ток-шоу 

визначають тематику для дискусії а також її основних суб’єктів, тобто 

політичних сил, що репрезентують ті чи інші позиції. Те, що не включається у 

дискурс ток-шоу за замовчанням виноситься за рамки суспільного дискурсу. На 

основі цього створюється уявлення про готовність влади до обговорення тих чи 

інших проблем. Водночас, незручні проблеми можуть просто не виноситься на 

теле-обговорення, маргіналізуючись тим самим. 

Відповідно, на основі моделей контролю суспільно-політичного дискурсу 

Російської Федерації та України ми бачимо два різні підходи до упорядкування 

владою політичних комунікацій після розпаду тоталітарного радянського 

механізму жорсткого контролю суспільно-політичного дискурсу. 

Контроль може здійснюватися на основі наступних механізмів: 

1. Підміна політичних проблем неполітичними, виведення політичних 

проблем за межі суспільного дискурсу через генерування «альтернативних» 

неполітичних проблем (криміналізація, масова культура тощо), котрі 

витісняють політику на другий план. 

2. Структурування політичних проблем на більш дрібні та несуттєві під-

проблеми. 

3. Контрольований публічний дискурс, на основі завчасно визначених тем 

та учасників обговорення, що впливає на загальносуспільне обговорення. 

4. Театралізація політичного дискурсу, переведення його на рівень 
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обговорення особистих питань, а не політичних проблем. 

Політичні проблеми є основою для функціонування політичного 

дискурсу, оскільки вони задають його напрямок, визначають інтенсивність 

розгляду тих чи інших питань. Власне, будь-який дискурс будується як 

висловлення різноманітних позицій з тих чи інших політичних проблем, що 

зумовлює важливість дослідження сутності політичних проблем, механізмів 

зародження, причин проблематизації тих чи інших питань порядку денного. 

Загалом, поняття політичної проблеми змістовно близьке до поняття 

соціальної проблеми. Остання може бути визначена як «існуюча в самій 

реальності, у навколишньому житті суперечлива ситуація, що носить масовий 

характер і зачіпає інтереси  великих соціальних груп або інститутів» [243]. 

Тобто соціальна проблема виникає як певна суперечність, котра стає підставою 

для її суспільного обговорення, висунення тих чи інших пропозицій і т.д. 

Значна кількість політичних проблем виникають саме як соціальні і 

довкола соціально-значимих тем (наприклад, проблема нелегальної міграції, що 

вже давно стала у більшості розвинених держав політичною). Водночас, для 

того, щоб проблема стала політичною, вона має стосуватися аспектів владно-

підвладних взаємин. Тобто, бути вирішеною (потенційно) на рівні державної 

влади, і, отже, перейти на політично-дискурсивний рівень обговорення. 

Політична проблема, здебільшого, виступає основою для політичного 

дискурсу. Дійсно, якщо звернути увагу на характер розгортання суспільно-

політичних дискусій, то побачимо, що змістовно вони вибудовуються як 

висування тез та антитез щодо тих чи інших нагальних проблем. 

«Цикли передвиборчих кампаній супроводжуються тим, що різні 

політичні рухи і партії висувають на щит як соціальну проблему ту чи іншу 

життєву ситуацію, найчастіше бідність. Остання перетворюється на 

специфічний інструмент, що використовується для критики правлячої 

політичної еліти, для маніпулювання громадською думкою, в цілому для 

активної боротьби за просування групових інтересів. З перемогою на виборах 

інтерес до проблеми значно слабшає. Існуюча невизначеність у тому, що ж 
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дійсно є соціальною проблемою і які дії, спрямовані на її усунення, варто 

починати, викликає потребу теоретичного осмислення відповідного поняття» 

[130]. 

Проблематизація за таких умов стає найкращим механізмом для 

впровадження у політичний дискурс певних ідей та ідеологічних принципів, а 

також як механізм політичного позиціонування для завоювання місця у «полі 

політики». Оскільки проблеми, як вже зазначалося вище, стосуються інтересів 

значних соціальних суб’єктів, то, очевидно, включення у їх обговорення може 

бути запорукою створення сприятливого іміджу того чи іншого політика 

(політичної сили), що перетворює політичну проблему на значимий елемент 

дискурсивно-політичної практики. 

Водночас, це відсилає до питання про причини зародження політичних 

проблем. Очевидно, що підстави для проблематизації тих чи інших явищ 

соціально-політичної дійсності можуть бути різноманітними. Водночас, якщо 

йти у межах соціологічної традиції конструктивізму, то можна стверджувати, 

що за деяких обставин проблеми можуть бути сконструйовані, тобто «створені» 

шляхом проблематизації ординарної ситуації. 

Одне із основних питань для контекстуальних конструктивістів – чому 

окремі ситуації викликають суспільне занепокоєння, визнаються проблемами у 

межах суспільного дискурсу, у той час як деякі не менш важливі, не 

проблематизуються? У сучасному суспільстві наявні безліч ситуацій, котрі 

можуть бути визнані проблемами, однак так і не набувають суспільного 

обговорення. Конструкціоністи стверджують, що ситуація перетворюється на 

соціальну проблему лише тоді, коли хтось досяг успіху у висуненні певних 

вимог [294, с. 114]. 

Група дослідників на чолі зі А.К. Сконфельдом вивчала включення до 

суспільно-політичного дискурсу ЗМІ проблеми захисту природи. Зокрема, 

відзначалося, що тривалий час екологічна проблематика залишалася поза 

висвітленням ЗМІ, насамперед, через її невідповідність традиційному формату 

висвітлення новим. Погіршення стану довкілля не розглядалося як цікава, 



163 
 

незвична та значима подія. У той же час ця тема була занадто широкою та не 

входила до числа традиційних інформаційних рубрик, а отже не піддавалася 

рутинізації. Для того, щоб відбулося «вікриття» екологічних проблем для ЗМІ, 

відбулося цілий ряд відповідних медіа-подій: екологічні катастрофи (втілення 

візуального інформаційного компоненту), численні масові акції «Дні Землі», 

що дозволили включити проблему екології до медійного дискурсу [104, с. 190-

191]. 

Відповідно, можна стверджувати про наявність парадоксу, згідно до 

якого актуалізація ситуації як проблемної у політичному дискурсі часто 

залежить не від характеру (або значимості) самої ситуації, а від численних 

факторів, пов’язаних із репрезентацією проблеми у суспільному дискурсі. 

Насамперед, це наявність тієї чи іншої проблеми у переліку тем, які 

висвітлюються ЗМІ. Як правило, формування порядку денного розглядають у 

контексті політичних новин. Новина сама по собі стає об'єктом боротьби, що 

спрямований на визначення того, що є суспільно важливим, а що не заслуговує 

такої уваги. В цьому випадку боротьбу не можна розуміти як раціональні 

практики, у тому розумінні, що агенти добре уявляють, кому вигідний той або 

інший інформаційний привід. Саме журналісти, репортери, коментатори добре 

«знають», що таке «новиннєве» повідомлення. Наслідком цієї ситуації стає 

нав'язування певних правил, з якими доводиться рахуватися. Власне, це і є один 

з ефектів медіатизації політики [37, с. 22]. 

Характер функціонування проблем у політичному дискурсі залежить від 

багатьох факторів. Насамперед, це потенціал для реалізації дискусії. Навіть 

найбільш соціально-активні члени суспільства спроможні турбуватися лише з-

приводу кількох найважливіших з їх точки зору проблем [104, с. 192]. Як 

показав Д. Лозік, жодна проблема не може бути сконструйована як нова, 

оскільки жодні вимоги не можуть бути дієвими, якщо аудиторія не володіє 

категоріями, котрі дозволяють їх зрозуміти [103, с. 104-105]. Тобто, проблема 

знаходиться у постійному конкуруючому середовищі. Вона може бути як 

заміщена, так і залишитися поза увагою громадськості, як невідповідна 
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культурному коду останньої (тобто «незрозуміла»). 

Соціологія конструктивізму запропонувала кілька варіантів для опису 

механізму конструювання проблем: 1. Конструювання відмінного в рамках 

знайомого. Конструювання чогось нового порівняно із вже знайомими та 

обговореними соціальними проблемами - аудиторія любить новизну, але не 

любить, коли чіткості та ясності її світогляду загрожує щось незрозуміле. 2. 

Конструювання індивідуальних причин проблеми. Публіку завжди більше 

цікавить інформація про індивіда, ніж про соціальні причини будь-яких 

проблем. 3. Конструювання широкої розповсюдженості умови. 4. 

Конструювання «страшних» наслідків, презентація проблеми як «кризи», 

«епідемії», «катастрофи». Загальне правило: чим більше страждають жертви – 

тим ефективнішою виявляється твердження-вимога. 5. Персоналізація 

проблеми. 6. Конструювання простоти. «Ефективна стратегія висунення 

тверджень - вимог полягає в ігноруванні складності реального життя і 

конструюванні умов і людей, що торкаються їх у простій та доступній для 

розуміння формі» [130]. 

Відповідно, конструюючи проблеми, політики забезпечують певний 

рівень контролю за політичним дискурсом. Характер обговорення буде так чи 

інакше залежати від характеру обговорюваних проблем. Обравши через 

проблему вдалий напрямок для дискусії, політична сила може контролювати 

дискурс протягом значного проміжку часу. Не випадково, Дж. Кінгдон 

розглядає встановлення проблем як результат внутрішньосистемної політичної 

конкуренції між представниками еліт [104, с. 194]. 

Наприклад, найбільш типовим зразком конструювання політичного 

дискурсу довкола проблем є конструювання образа жертви на державному рівні 

– процес, що дозволяє перенаправити вектор комунікативної активності у 

суспільно-політичному дискурсі. Конструювання образу жертви-країни 

передбачає: наочну демонстрацію того, що країна (етнос, народ) стали 

жертвою; ідентифікацію агресора і виявлення його агресивної сутності; 

відображення величину нанесених збитків; обґрунтування права на одержання 
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компенсації [136, с. 23]. 

Відповідно, продукування «жертвенного дискурсу» передбачає ситуація, 

за якої одна із сторін політичної дискусії буде змушена до пошуків постійних 

виправдань, що означає захоплення іншою стороною контролю над 

розгортанням комунікативної ситуації. 

ЗМІ використовують наступні прийомі для акцентування проблем: 

долання кордонів «подій» (актуалізація історії), розширення аудиторії 

(перенесення часткового на загальне), реалізація документальності, 

впровадження ефекту присутності [124, с. 41-42]. 

Як зазначає Л. Климанська, утвердження вимог, як правило, відбувається 

за допомогою традиційного риторичного рецепту, що містить три інгредієнти: 

1. Типовий (типізуючий) приклад. Вимоги часто починають з наведення 

типового (типізуючого) прикладу, опису специфічних обставин. Типові 

приклади є, по суті, рідко насправді типовими. Переважно їх обирають для 

того, щоб проілюструвати серйозність проблеми, і відповідно вони мають бути 

екстремальними, драматичними, хвилюючими та такими, що запам’ятовуються. 

2. Найменування. Вимога називає проблему. Погане водіння – стара проблема, 

але назва „дорожні злочини” (road rage) – це розвиток проблеми. Людей, які 

живуть на вулицях, можна називати по-різному. «Бомжами», вільними людьми, 

які свідомо обрали для себе такий спосіб життя, або викинутими людьми, яких 

держава намагається позбутися. 3. Статистика. Третім інгредієнтом в базовому 

рецепті, який встановлює підстави для багатьох вимог, є статистика, цифри, які 

пропонують розуміння масштабів проблеми [131]. 

У результаті використання практики з генералізації тих чи інших 

політичних проблем, дискурс може набути бажаного напрямку. 

При цьому, важливо враховувати наступні особливості політичного 

дискурсу, що дозволяють реалізовувати практику конструювання політичних 

проблем: тема для обговорення сама по собі може бути виграшною або 

програшною для однієї із сторін, відповідно, задавши через проблематизацію 

тему для обговорення, можна реалізовувати певні політичні цілі; політичний 
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дискурс вибудовується під значним впливом ЗМІ, котрі забезпечують широкий 

загал інформацією про події, що відбуваються у політичній дійсності, тому, 

якщо ЗМІ і не можуть прямо змінити переконання громадян, вони можуть 

суттєво вплинути на те, які питання вони обговорюватимуть; саме розгортання 

політичного дискурсу може реалізовувати ефект резонансу проблем, за якого 

сама проблема може постійно само відтворюватися та самоактуалізовуватися, 

під впливом стабільно-постійного обговорення. 

Під час правління Президента України В.А. Ющенка актуалізація тих чи 

інших політичних проблем була важливим фактором управління політичним 

дискурсом. Зокрема, важливим елементом політики Президента була вимога 

визнання Голодомору 1932-1933 рр. як всередині держави так і за її межами 

геноцидом українського народу. Образ голоду як загальнонаціональної 

катастрофи мав стати консолідуючим фактором української нації. Водночас, 

створювалася дискурсивна практика, за якої визнання або заперечення 

Голодомору одразу позиціонували політичних діячів як «патріотів» або «не 

патріотів». 

При чому, апеляція до Голодомору як справжньої трагедії постійно 

актуалізовувалася у суспільно-політичному дискурсі через різні «хвили» 

розгляду проблеми. Як, наприклад, викорінення символів радянського режиму, 

для чого, зокрема, було видано спеціальний Указ Президента України № 

250/2007 «Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 

років в Україні, що передбачав «Встановлення в населених пунктах України, 

жителі яких постраждали від Голодомору, відповідних пам'ятників та пам'ятних 

знаків;…організацію в населених пунктах України постійно діючих експозицій, 

виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 

які відображають події, пов'язані з геноцидом Українського народу...» А також, 

що найголовніше, «вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу 

пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації 

та здійснення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та політичних репресій, а 

також щодо перейменування в установленому порядку вулиць, площ, 
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провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України, назви 

яких пов'язані з такими особами» [253]. 

Також постійно піднімалися різноманітні проблемні ситуації вітчизняної 

історії.  У контексті цього можна розглядати і візит Президента України до 

Москви, під час якого, зокрема, Президент України піднімав питання зняття 

анафеми з Гетьмана І. Мазепи та визнання Голодомору геноцидом українського 

народу [Сыч0]. Ці проблеми є важливими для суспільного консенсусу, оскільки 

без позитивної відповіді на них РПЦ, значна частина українців – вірян цієї 

конфесії не готові будуть сприймати концепцію національно-державних 

символів України, що її пропонує Президент. Водночас, тим самим 

репрезентувалася проблема геополітичного вибору України як проблема, що 

має відповідне духовне вираження. 

Загалом, через вітчизняні ЗМІ поширювалася версія історії, відповідно до 

якої, Україна була загарбаною територією, колонією спочатку Царської, а потім 

Радянської Росії. Відповідно, саму у контексті боротьби з вищеназваними 

утвореннями і має розглядатися вітчизняна історія. 

Видання Указу Президента про відзначення на державному рівні битви 

під Конотопом, де зокрема йшла мова про ««організацію та проведення 

урочистих заходів з нагоди 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана 

України Івана Виговського у Конотопській битві; проведення у 2008 та 2009 

роках в селі Шаповалівці Конотопського району Сумської області...»[254] 

позначило проблематизацію українсько-російських взаємин у історичній 

перспективі. Фактично, одразу після виходу Указу у пресі розгорнулося 

бурхливе обговорення проблеми, із залученням цілого комплексу історичних 

документів. Разом із схвальними відгуками на святкування перемоги під 

Конотопом, поширювалися і інші, альтернативні погляди, згідно до яких 

масштаб перемоги значно применшувався, а сама вона переводилася із 

визвольної площини у сферу усобиць та боротьби за владу. Загалом, сама ідея 

про перемогу українців над росіянами викликала усю гаму реакцій: від 

рішучого схвалення до не менш рішучого неприйняття. 
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Таким чином, через внесення відповідних проблем реалізовувався 

контроль над дискурсом. Відповідно, 5 років у суспільстві відбувалося 

обговорення політичних проблем, пропонованих владою, таких як, наприклад, 

статус УПА, визнання Голодомору геноцидом українського народу, україно-

російські взаємини тощо. Подібні проблеми, здебільшого, носили історичний 

характер та не стосувалися безпосередніх реалій реалізації політики за новітніх 

українських умов. Водночас, проблеми так чи інакше обговорювалися у 

численних публічних дискусіях (як усних так і письмових), що створювало у 

суспільстві ситуацію підвищеної уваги саме до сконструйованих історичних 

проблем. Підсумовуючи усе вищесказане, політична проблема – це 

актуалізована у політичному дискурсі соціальна проблема, що стосується 

інтересів великих соціальних суб’єктів та може бути темою для тривалої 

дискусії. 

Обговорення проблем у політичному дискурсі відбувається шляхом 

висловлення протилежних позицій (теза та антитеза), щодо пропонованої теми 

для обговорення. Сутність політичної проблеми як, насамперед, дискурсивної 

практики зумовлює її значимість для реалізації політичних цілей. Зокрема, саме 

через обговорення політичних проблем відбувається позиціонування тих чи 

інших політичних сил, проголошення політичних позицій, ствердження незгоди 

до наявного у суспільстві політичного курсу тощо. Тому більшість політичних 

кампаній вибудовуються довкола актуалізації тих або інших проблем. 

Значимість проблем для політичного дискурсу зумовлює явище 

«конструювання політичних проблем» як форми впровадження певних питань у 

політичних дискурс як проблем. 

Теоретичне обґрунтування дана практика знаходить у соціології 

конструктивізму, у межах якої показано, як може штучно проблематизуватися 

певна ситуація. Загалом, конструювання проблеми базується на наступних 

засадах: домінування ЗМІ (мас-медіа не можуть примусити до прихильності 

певним політичним позиціям, але можуть впливати, пропонуючи теми для 

обговорення), зрозумілість або незрозумілість тих чи інших проблем, 
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обмеженість переліку тем для обговорення у суспільному дискурсі. 

Призначення конструювання політичних проблем полягає у завоюванні 

контролю над дискурсом через спрямування останнього до обговорення 

конструйованих тем. Сама тематика дискурсу значною мірою визначає його 

тональність та характер. 

Відповідно, конструювання політичних проблем може базуватися як на 

реальних соціально-економічних явищах у суспільстві так і на ідеологічно 

вмотивованій актуалізації історичних проблем та переведення їх у площину 

політичного дискурсу. 

У підсумку, конструювання політичних проблем забезпечує вплив на 

політичний дискурс, який не може бути переоцінений, однак часто буває 

визначальним для направлення суспільної дискусії. оскільки опозиція 

формується довкола неприйняття влади, то вона покликана її змінити, або 

замінити, видозмінивши, тим самим, і характер державної політики. 

Поняття політичного дискурсу (як і переважна більшість наукових понять 

постмодерну) не передбачає однозначності визначень. Повнота його розуміння 

можлива лише через набір функцій, які можна визначити, підсумовуючи різні 

підходи: 1) інтеграція та дифирієнціація агентів політики (поєднання та 

відчуження); 2) управління політичним конфліктом («агональність» дискурсу); 

3) реалізація вербальних політичних дій; 4) створення мовленнєвої реальності 

політики (базові поняття, інтерпретації); 5) направлення дій електорату; 6) 

конструювання образу політики; 7) формування соціальних та політичних 

ідентичностей; 8) артикуляція соціальних інтересів, очікувань; 9) символічна 

ідентифікація влади; 10) емоційне забарвлення політики [183, с. 19,40; 202, с. 

5,11]. 

Фактично, усю інформацію, яку індивід має про політичний процес, він 

одержує не прямо, а опосередковано - через дискурс. Сприймаючи ті чи інші 

відомості про світ політики, він вступає в акт комунікації. Далі він аналізує 

інформацію, співвідносить її з власними інтерпретаційними схемами, оцінює, 

робить висновки, визначає свої подальші кроки, обговорює свої думки з 
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іншими (при цьому, може їх корегувати). 

Інформація для політико-дискурсивної практики може надходити різними 

шляхами. Очевидно, найпоширеніший засіб політичної комунікації – офіційні 

канали (мас-медіа), через які ретранслюються зведення про політичний процес. 

Проте, не тільки вона справляє вплив на політичний дискурс у суспільстві, 

оскільки на шляху офіційних відомостей можуть стояти бар’єри сприйняття 

(насамперед, бар’єр недовіри до влади). 

Дискурс може формуватися і на основі альтернативних інформаційних 

джерел, серед яких провідне місце займає неформальна комунікація, тобто 

комунікація між індивідами, що не контролюється формальними структурами 

[288, с. 207]. 

Часто може відбуватися дроблення політичного дискурсу суспільства, 

його перетворення на множину автономних дискурсів, кожен з яких 

присвячений обговоренню специфічних проблем та будується довкола власних 

інтерпретаційних схем. Так, у Російській імперії ХІХ ст. формується особливе 

розуміння інтелігенції не як певної освіченої соціальної групи, що займається 

суспільним інтелектуальним виробництвом, а як представників комунікативної 

спільноти – революційно-демократичного дискурсу, яких об’єднує прочитання 

та обговорення певної літератури, комунікаційна взаємодія з приводу 

актуальних політичних проблем [225, с. 92]. Тобто, у даному випадку відбулося 

формування незалежного політичного інтелігентсько-революційного дискурсу. 

Політичний дискурс – це поєднання комунікації, її передумов (мова, 

поняття, стереотипи) та наслідків (інтерпретація, реакція). Це комунікація, що 

тлумачиться не лише лінгвістично, а соціально, як обмін інформацією між 

свідомими та політично-активними індивідами. 

Відповідно, за дискурсивного підходу політична комунікація тлумачиться 

не атомізовано, а як певна цілісність, що виступає відображенням публічного 

характеру політики.  Фактично, дискурс являє собою переосмислений на рівні 

суспільства політичний процес, при цьому рядові громадяни, не маючи змоги 

безпосередньо впливати на політичний процес, тим не менше реалізують свої 
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прагнення у обговоренні політичних тем. Поширюючись у обговоренні на 

загальносуспільний рівень, ті чи інші теми впливають на громадську думку, а, 

отже, потенційно і на політичний процес. Таким чином, саме дискурс реалізує 

зворотній зв’язок громадянського суспільства щодо політичної системи. 

Оскільки політичний дискурс реалізується на загальносуспільному рівні, 

він передбачає різні шляхи для інформаційного наповнення та визначення тем 

для обговорення. 

Водночас, для реалізації поставлених задач, опозиція повинна залучати 

значну кількість прихильників, і це залучення відбувається єдино доступним 

для опозиційних рухів способом – через переконання, тобто через акти 

комунікації щодо тих чи інших суспільно-політичних проблем. 

Відповідно, будь-яка опозиція створює власний дискурс, який являє 

собою не просто форму комунікативної активності, але впорядковану певними 

ідеями комунікацію. 

Дискурс – це не просто взаємодія, це органічне поєднання 

комунікативних актів, а також системи інтерпретації інформації. Тобто це не 

просто інформація, це і соціально-психологічні «фільтри» її сприйняття, це 

контекст сприйняття, а також форма поширення. Інформація, що циркулює у 

дискурсі, не абстрактна,  а політично вмотивована, реалізує певну мета-ідею 

даного дискурсу. Таким чином, дискурс опозиції – це сукупність невдоволених 

владою політичних суб’єктів, що поєднані між собою перманентними актами 

комунікації, мають загальний «культурний код», за допомогою якого вони 

знаходять між собою спільну мову та набір проблем, довкола обговорення яких 

безпосередньо і будується дискурс. 

Тому, найважливіший аспект дискурсу - специфіка інтерпретації, що 

задається в його рамках. Для будь-якого суспільного руху відокремленість його 

від зовнішнього світу - необхідний момент, який визначається саме 

дискурсивною практикою [100, с. 94]. Тобто, дискурс визначає систему 

інтерпретації і так визначає сприйняття інформації, створюючи інформаційні 

бар’єри. Ці бар’єри відгороджують включених до дискурсу від інших, котрі не 
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володіють наявною системою інтерпретацій. Відповідно, виникає ситуація, за 

якої представники різних політичних позицій, користуючись одними і тими ж 

мовно-знаковими системами, «говорять різними мовами». 

Вузлові смислотворюючі конструкти дискурсу можна (за Девідом Сноу) 

назвати «фреймами», які визначаються як «схеми інтерпретацій, що дозволяють 

індивідам локалізувати, сприймати, ідентифікувати і позначати» події, у яких 

прямо або побічно вони беруть участь [цит. за: 100, с. 94]. 

Фрейми задають структуру мислення, а, отже, і певну структуру 

мовлення індивідів, які включені у дискурс. Якщо ця схема суттєво 

відрізняється від схеми поєднання фреймів у межах офіційного владного 

дискурсу, то це створює ситуацію дисонансу схем інтерпретації та 

протистояння фреймів (наприклад, коли офіційна владна інтерпретація 

історичний подій чи пріоритетів політичних цінностей відрізняється від 

аналогічної у певних соціальних групах, то ці групи можуть створювати 

власний дискурс, який потенційно може бути опозиційним). 

Опозиційний дискурс може функціонувати у двох основних формах: 

системній та антисистемній. Якщо перша використовує офіційні канали 

комунікації та традиційну політичну термінологію, оперуючи 

загальновизнаними проблемами та обмежуючись внесенням окремих думок і 

пропозицій, то антисистемний дискурс повністю відкидає офіційний дискурс, 

проблеми та, навіть, формує власну «мову». 

Зокрема, опозиційний дискурс за умов Радянського тоталітаризму 

формувався, переважно, у межах пануючої системи та у вигляді художнього 

слова та інших мистецьких форм. Зокрема, в якості внутрішньосистемної 

опозиції до пануючого у суспільстві режиму можна оцінювати творчість О. 

Гончара та інших радянських письменників УРСР, у творчості яких іноді 

знаходили відображення опозиційні мотиви, зокрема, протиставлення офіційної 

ідеології та мотивів традиційної духовності [248]. Подібний «дискурс 

ревізіоністів», які намагалися створити опозиційний дискурс в межах офіційно 

прийнятного (наприклад Дзюба як автор „Інтернаціоналізму чи русифікації?” ), 
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був обмеженим як за сферою поширення, так і за значимістю. 

У свою чергу, зразок антисистемного опозиційного дискурсу явив 

феномен т.зв. самвидаву, який кинувши режимним зусиллям виклик в усіх 

трьох напрямках – несанкціонованим спілкуванням з закордоном, 

підхопленням естетичних позицій інших, досовєтських або ранньосовєтських 

епох, і посяганням на святая святих контролю – вибудовуванням своїх власних, 

альтернативних офіційним інформаційних інфраструктур, непідвланих волі 

невсипущого тоталітарного ока. 

Проте, говорити про загальносуспільний опозиційний дискурс за умов 

тоталітаризму не доводиться, оскільки будь-які спроби створення альтернатив 

до офіційного простору пропаганди тоді жорстко придушувалося на перших 

етапах. 

Формування особливого опозиційного дискурсу відзначається 

становленням своєї власної системи фреймів, які інтерпретують по-своєму 

ключові політичні проблеми. Наприклад, формування вітчизняної опозиції на 

початку ХХ сторіччя позначалося становленням цілої низки анти-владних 

інтерпретаційних фреймів, як, наприклад, «темники», «кучмізм» тощо. Саме 

через ці темники реалізовувалося осмислення політичних проблем у межах 

опозиційного дискурсу. 

Тому становлення опозиційного дискурсу, як альтернативно-політичної 

форми комунікації позначається: 1) створенням власної системи інтерпретацій; 

2) переінтерпретацією ключових політичних понять; 3) формуванням особливої 

мови, у якій описується політична дійсність. 

Опозиційний дискурс – це, насамперед, певний лінгвістичний код, що 

заснований на ідеологічно-забарвленій мові. Вдаючись до методологічного 

підходу К Серажим, можна виокремити наступні лексичні особливості 

опозиційного дискурсу: 

1. «Категоричні» квантори, мовними корелятами яких є такі одиниці, як 

категорично, ні за що, обов'язково, у кожному разі, неодмінно; завжди, скрізь, 

всякий, тотальний, безумовний, ніколи, ніде, ніхто; відсутність, немає нічого 
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[антигуманнішого, небезпечнішого, жахливішого, безглуздішого, ...], єдиний, 

тільки, та ін., (як засіб опису політичної дійсності, підвищення соціальної 

стурбованості тощо). 

2. Фазові та «трансформаційні» показники (мовні кореляти): за планом, 

поетапно, початок/починатися, кінець/закінчуватися, тривати, продовжуватися, 

зберігатися, новий, старий, колишній, незмінний, зміна/змінюватися, 

перетворюватися, вичерпуватися, втрачати, набувати, знаходити, виявлятися, 

наближатися, вступати, виходити, підходити, криза, занепад, деградація, 

розпад, руйнування, відродження, розвій, розвиток, трансформація, 

модернізація, ривок, прорив, вже, ще та ін. (як засіб опису проектів змін 

опозиційними силами політичної дійсності). 

3. Показники ранжування, частіше «позитивні» – центральний, 

найважливіший, головний, основний, домінування, пріоритет, суть, кредо (як 

засіб опису проблем, які вносяться опозицією для суспільного обговорення, 

оскільки обрання проблеми, довкола якою вибудовується дискурс, часто 

визначає його зміст). 

4. Показники належності до тих чи інших можливих cвітів (для реалізації 

публічної дискусії, це своєрідні ярлики для позначення інформації, що 

перебуває за межами опозиційного дискурсу): демагогія, наклеп, брехня, обман, 

ганьблення; насправді, у реальності, уявний, ілюзорний, фантастичний, 

(не)реальний, міфічний; вигаданий, надуманий, існуючий тільки в уяві; 

можливий/неможливий; приховувати, виявляти, оголювати; зомбувати; 

прикидатися, ніби, начебто та ін. 

5. Ментальні стани і дії та їхні характеристики: логіка, (а)логічний, 

обґрунтований, закономірний, (не)природний; ясний, чіткий, раціональний; 

божевілля, безумство, шалений; мінливий, перекручений; пояснювати, 

тлумачити; передбачати, пророкувати (як опис та оцінка конкретних 

комунікативних актів). 

6. Засоби вираження контрасту: а зіставне, але, однак; навпаки, на 

противагу, інакше, не так, одні та інші (реалізується порівняння двох дискурсів, 



175 
 

опозиційного та владного). 

7. «Семіотичні» категорії: символізувати, втілювати, символ, знак; 

відчуття, передчуття та ін. (ірраціоналізація дискурсу, переведення його у 

площину чуттєвості). 

8. Лексика володіння: володіти, захопити, приписати, узурпувати, 

привласнити (влада описується як нелегітимна та незаконна сила) тощо. 

9. Лексика соціальної дії: коригувати, диригувати, маніпулювати, 

збуджувати, експлуатувати та ін. (через апеляцію до соціальних проблем 

дискурс збуджує соціальну активність). 

10. Каузальні та «квазікаузальні» показники: наслідок, причина, основа, 

стрижень, підґрунтя, триматися на, перешкоджати, с/втримувати [від] тощо 

(дискурс як форма протистояння абстрактним або конкретним ворожим силам). 

11. Оцінна лексика: незалежність, толерантність, демократичний, вільний, 

національно свідомий, патріотичний (оцінюючи те чи інше явище, тим самим 

вводиться система співставлення цінностей, яка є основою будь-якого 

дискурсу)  [230, с. 159-161]. 

Відповідно, політичний дискурс опозиції вибудовується довкола 

особливих мовленнєвих структур. Водночас, його специфіка не вичерпується 

виключно словесними зворотами та розгортається довкола певних суспільно-

політичних проблем. 

Так, аналіз політичного дискурсу, представленого в друкованих ЗМІ 

(17.03.2003 р. - 30.03.2003 р.), що був проведений Українським незалежним 

центром політичних досліджень виявив ряд специфічних аспектів відображення 

тих чи інших суспільно-політичних проблем у опозиційному дискурсі. 

Розглядалася проблема бюджету та проводилася думка про марнотратство та 

безгосподарність виконавчої влади у розподілі бюджетних коштів. Структура 

бюджету проголошувалася не відповідною реальним потребам населення. 

Більшість у парламенті характеризувалася як «агресивно-покірна». Поняття 

«реформи» у розумінні Президента треба брати у лапки тощо [41]. 

Відповідно, оскільки опозиційний дискурс спрямований на мобілізацію 
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громадян для зміни влади, то він за своєю сутністю є критичним по 

відношенню до влади та покликаний віднаходити у владі певні недоліки та 

вади, озвучувати їх публічно та шукати такої ж публічної підтримки.  

Тому, проблеми, довкола яких формується опозиційний дискурс, також 

підбираються з числа таких, де позиції будь-якої влади є найслабкішими. 

Наприклад, це може стосуватися сфери фінансів (проблема бюджету), 

соціального забезпечення та соціальної справедливості, корупції тощо.  

Дискурс, таким чином, задається не лише фреймами, але й проблемами, 

довкола яких фрейми вибудовуються. Але оцінка цих проблем, які можуть мати 

загальносуспільне обговорення, у межах опозиційного дискурсу, задається 

виключно «опозиційними фреймами» (бюджет не наповнюється внаслідок 

нерозумної фіскальної політики влади, низький рівень соціального 

забезпечення є лише проявом відсутності професіоналізму уряду тощо). Таким 

чином, загальна схема опозиційного дискурсу є такою: 1) постановка проблеми, 

2) співвіднесення проблеми із базовими фреймами дискурсу, 3) інтерпретація 

проблеми згідно до фреймів, 4) поширення інтерпретованої думки. 

Російський дослідник А. Дука пропонує наступну структуру 

опозиційного дискурсу відповідно до часового охоплення проблем: 1) 

зафіксоване сьогодення; 2) опис минулого, пов'язаний із колективною пам'яттю, 

дає важливі характеристики політичного дискурсу; 3) фрейм майбутнього, що 

служить важливим орієнтиром діяльності протестного руху, опозиції а також є 

додатковим компонентом у поясненні сьогодення [100, с. 95]. 

Відповідно, опозиційний дискурс може включати не лише нагальні 

політичні проблеми, але й прогностичні (майбутнє) та ідентифікаційні 

(минуле). Баррі Шварц стверджує, що колективна пам'ять впливає на життя, 

принаймні, двома шляхами: 1) дає модель суспільства як відбиття потреб, 

проблем, страхів, менталітету і очікувань і 2) пропонує модель для суспільства 

як програму, визначає суспільний досвід, артикулює цінності і мету, визначає 

когнітивні, афективні і моральні орієнтири для реалізації програми. В 

історичному дискурсі він виділяє наступні елементи: легітимація, орієнтація, 
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прояснення, натхнення, розрада. Щодо цього минуле виступає як деяка 

перетворена форма сьогодення [цит. за: 100, с. 95]. 

Саме довкола історичного кола проблем типу вибудовувався опозиційний 

дискурс України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

В. Кулик виокремлював тоді два основні типи політичного дискурсу: 

центристський та націонал-демократичний. Перший вибудовується довкола 

геополітичної орієнтації на Росію, визнання наявності «спільної історії» та 

певного спільного культурного спадку між обома державами, у той час як 

другий орієнтується на Європу, закликає до переоцінки історії та трансформації 

вектору державного розвитку [248]. 

Кожен дискурс вирізняється своїми специфічними рисами: понятійно-

категоріальним апаратом (апелюванням до таких термінів як «геноцид», 

«окупація», «репресії» тощо), цілісним тлумаченням історичних проблем, 

власним міфологічно-символічним відображенням політичної дійсності. 

Відповідно, коли будь-яка політична проблема потрапляє у орбіту того чи 

іншого дискурсу, вона одразу набуває переінтерпретації згідно до визначених 

схем. Всеохоплюючий характери дискурсу виявляється, за сучасних умов, у 

його переміщенні на альтернативні дискурсивні майданчики, наприклад, до 

мережі Інтернет. Зокрема, в сучасній Україні протистояння різних 

дискурсивних практик виразилося у протистоянні щодо формулювань у 

україномовній версії Вікіпедії – всесвітньої електронної енциклопедії [293]. 

Активне зіткнення дискурсів у даному випадку засвідчує відмінності у різних 

дискурсивних площинах сучасної України, зокрема у вимірі цінностей та 

понятійно-категоріального апарату. 

Відповідно, оскільки опозиційний дискурс формується як альтернатива 

до офіційного політичного дискурсу наявного у державі режиму, то і 

структуруватися він може відповідно до кількості наявних у суспільстві 

політичних альтернатив. За таких умов опозиційний дискурс перетворюється не 

на цілісне явище, а на конгломерат альтернативних опозиційних дискурсів, що 

не взаємодіють та не консолідуються, а протистоять як владному дискурсу, так 
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і між собою. 

Фрагментації опозиційного дискурсу сприяють: нерозвиненість 

інститутів громадянського суспільства; маргінальний характер опозиційних 

сил, соціальна фрагментарність соціуму, паройкіальна політична культура та 

відсутність опозиційних традицій. 

Зокрема, подібне явище множення опозиційних дискурсів притаманне для 

сучасної Російської Федерації. П.Б. Паршин виокремлює наступні сучасні 

опозиційні дискурси Росії: коммуно-популістський, націоналістичний, 

державницький, ліберально-апологетичний, ліберально-критичний, тотально-

іронічний [194, с. 232]. Відповідно, критика влади може розгортатися як з 

державницьких позицій (руйнація «Великої Росії»), так і з комуністичних 

(критика економічної капіталізації та політичної олігархізації) або ліберальної 

(з позицій відсутності певного набору ліберальних свобод). При цьому, кожен 

із дискурсів апелює до своїх проблем, використовує власну термінологію та, 

цілком очевидно, перебувають у різних комунікативних площинах, жодним 

чином не взаємодіючи. Внаслідок множини малочисельних опозиційних 

дискурсів кожен з них маргіналізується, втрачаючи значення та само 

обмежуючись. 

Російський автор П. Левушкан відзначає з цього приводу: «Опозиційний 

дискурс безнадійно узурпований у Москві маргіналами… А в Північній столиці 

дискурс нині формують люди куди більше екзотичні: прихильники доктрини 

неоязичника … Широпаева …, що виступають за територіальне 

розчленовування Росії» [157]. 

Відповідно, сегментований, розчленований опозиційний дискурс не може 

виступати реальним вираженням суспільних настроїв та приречений на 

маргінальний статус, що зумовлює наступну тактику представників владних 

кіл: 1) множення опозиційних дискурсів; 2) управління дискурсів шляхом 

«створення проблем» в якості тем для обговорення. 

Загалом, підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити наступне. 

Опозиція  спрямована на зміну державної влади або вплив на неї з метою 
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трансформації державної політики. Реалізація такої діяльності передбачає, 

насамперед, апеляцію до суспільства та заклики до підтримки пропонованих 

дій, що передбачає відповідний рівень комунікативної активності. Опозиційна 

діяльність реалізується через формування особливого різновиду політичного 

дискурсу, який ми можемо назвати опозиційним дискурсом. 

Загалом, політичний дискурс як комунікативне явище передбачає 

органічне поєднання: безпосередньо сукупності комунікативних актів, через які 

відбувається обмін інформації про політичний процес, а також 

соціокультурного контексту реалізації комунікативного процесу та набору 

інтерпретативних схем, згідно до яких реалізується оцінка тих чи інших фактів 

або інформації. 

Відповідно, опозиційний дискурс – це не просто набір комунікативної 

практики опозиційних політичних сил та їх прихильників, це певна «мова» та 

схеми інтерпретації, що впливають на комунікативний процес та структурують 

його. Подібні утворення, що складаються з інтерпретаційних схем, називають 

фреймами. 

Ситуація зародження опозиційного дискурсу може виникати за умов, 

коли базові фрейми тих чи інших соціальних груп входять у суперечність із 

офіційним політичним дискурсом. Відповідно, далі опозиційний дискурс може 

розвиватися в середині офіційного, або формувати особливий контр-дискурс 

(самвидав). 

Як певне мовленнєве утворення, опозиційний дискурс, насамперед, 

передбачає наявність певних мовленнєвих засобів оцінки, що відповідають 

структурам базових опозиційних фреймів. Схема побудови опозиційного 

дискурсу передбачає постановку проблеми, співвіднесення проблеми із 

базовими фреймами дискурсу, інтерпретація, поширення опозиційної позиції. 

Оскільки опозиційний дискурс є соціо-культурно вмотивованим, то, відповідно, 

може множитись, що є фактором маргіналізації опозиції як такої. Вищою 

формою опозиційного дискурсу, а, отже, і своєрідного дискурсивного розколу 

суспільства виступає т.зв. «рефолюційний дискурс». 



180 
 

Дійсно, за сучасних умов революційні зміни розпочинаються, 

насамперед, у сфері політичної комунікації, де відбувається: 1) обґрунтування 

необхідності змін; 2) проблематизація оточуючої політичної дійсності; 3) 

переведення проблеми зміни влади на рівень загальносуспільної дискусії; 4) 

делегітимація старого та легітимація нового режиму.  

Загалом, революція - це повалення державної влади з глибокими змінами 

в її структурі та функціях. Історично першою політичною доктриною, що 

досліджувала революцію, був марксизм. Згідно до розробленої у межах даного 

вчення концепції соціальної революції, остання має наступні риси: 1) 

прогресизм; 2) економіцизм; 3) є породженням  класової боротьби [121, с. 7-8]. 

Традиційне та класичне розуміння революційних змін як переходу від 

однієї соціально-економічної формації до іншої зі зміною політичної надбудови 

за новітніх умов видається таким, що не відповідає дійсності. Більше того, ще 

на початку ХХ ст. О. Шпенглер висловив позицію, згідно до якої класова 

структура властива була за часів К. Маркса лише для Англійського суспільства, 

де насправді лінія розмежування проходила між заможними буржуа та 

пролетаріатом, у той час як у тодішній Пруссії розмежування швидше 

базувалося на поділі між наділеними владою та підкореними [278, с. 114]. 

При переході до постмодерного суспільства структура соціальної системи 

суттєво змінюється, позбавляючись традиційної класової дихотомії, що робить 

революції (згідно до описуваних у Маркса критеріїв) майже неможливими. 

Водночас, зникнення традиційних підстав для революцій зовсім не скасовує 

останні, що засвідчила історія ХХ сторіччя. Це зумовлює необхідність пошуку 

нового обґрунтування політичної революції, виходячи із новітніх 

соціокультурних та інформативних передумов. 

Причинами нівелювання соціально-економічних причин революції у 

сучасних суспільствах є наступні фактори: 1) соціальний протест каналізується 

та управляється шляхом формування порядку денного та інших форм впливу на 

політичний дискурс; 2) опозиція діє як ефективний механізм управління 

протестними настроями та засіб усунення вад владної системи; 3) економічні 
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чинники втрачають ключове значення при виникненні революційної ситуації, 

поступаючись культурним, релігійним, національним відмінностям. Ж.-Ф. 

Ліотар відзначає, що за умов новітньої ліберальної системи «класова боротьба» 

перетворюється із загрози на регулятора системи [162, с. 40]. 

Спробою переосмислення та пристосування марксистської концепції 

революції до умов масового суспільства ХХ була теорія «культурної гегемонії» 

італійського дослідника А. Грамши, який виходив із пріоритету соціально-

культурних чинників стабільності суспільства (у порівнянні з соціально-

економічними). За Грамши, держава виступає поєднанням сили та згоди (у 

цьому він є своєрідним продовжувачем макіавелістської традиції). Гегемонія - 

основа стабільності державної влади, це активна згода громадян на правління 

пануючого класу. При чому, гегемонія у державі має не соціально-класову, а 

культурну природу. 

Революційна ситуація складається тоді, коли у суспільстві руйнується 

активна згода громадян на правління діючого режиму, що виражається у 

занепаді гегемонії, рисами чого є: 1) молекулярний процес зміни думок і 

настроїв у свідомості людей (молекулярний в даному випадку означає нижчий 

рівень суспільної організації – рівень рядових індивідів); 2) трансформація 

«культурного ядра» суспільства (сукупність уявлень про світ, символи і образи, 

традиції – втрата поваги до них виразно свідчить про занепад гегемонії); 3) 

руйнація культурного ядра суспільства, що виражається це не стільки у зміні 

офіційної ідеології, яка залишається певною абстракцією, а вплив на 

повсякденні настрої «середньостатистичних громадян»; 4) руйнівна роль 

інтелігенції, котра монополізує першу роль у суспільно-політичному дискурсі 

та перебирає на себе  «право голосу» від імені суспільства - і це є її головна 

функція в постмодерному суспільстві; 5) гегемонія руйнується шляхом 

усунення її символів (або зміни значення базових символів – перетворення 

героїв на злочинців, а злочинців – на героїв); 6) коли «культурне ядро» 

гегемонії зруйноване, то у суспільстві відбуваються миттєві зміни, які 

називають революцією; 7) Реалізують революції не класи, а «історичні блоки» - 
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тимчасові союзи внутрішніх і зовнішніх сил, що об'єднуються ціллю повалення 

влади [121, с. 26-30]. 

Подібною у загальних рисах до теорії А.Грамши, є концепція П. 

Сорокіна, що вбачає природу революцій у різкій зміні вищих цінностей у 

представників одних соціальних груп, при тому що інша частина соціуму не 

визнає цих змін [242].  

Також варто згадати популярну у сучасній соціології концепцію 

«відносної депривації». Остання являє собою суб'єктивно сприйняту і болісно 

пережиту відмінність «ціннісних очікувань» (блага і умови життя, на які, як 

думають люди, вони заслуговують за справедливістю) і «ціннісних 

можливостей» (блага і умови життя, які люди, як їм видається, можуть 

одержати в реальності) [76]. Відповідно, основою для соціальної напруженості 

виступають не об’єктивні соціально-економічні чинники, а їх суб’єктивне 

сприйняття, що формується на основі одержаної інформації про оточуючий 

соціальний світ (здебільшого, завдяки ЗМІ та масовій культурі, котрі формують 

образ «красивого життя». Співставляючи з ним свою повсякденність, індивід 

потрапляє у стан фрустрації, що може бути мотивом для участі у соціально-

політичних заворушеннях). 

За такого розуміння революції, вона виступає не стільки наслідком 

об’єктивних економічних процесів, скільки глибинних змін у сфері політичної 

культури, що стосуються, насамперед, проблеми легітимності діючої влади. 

Однак, це зумовлює проблему пошуку підстав для зародження революційної 

ситуації у суспільстві, яка, зокрема, відзначається делегітимацією влади, 

руйнуванням традиційних механізмів її здійснення, актуалізацією соціально-

економічних проблем та переходом індивідів до відкритих анти-владних 

виступів. 

Одним із напрямків пошуку основ для зародження революційної ситуації 

слід шукати у суспільно-політичному дискурсі.  Дискурс реалізує наступні 

задачі: 1) виступає середовищем для обговорення політичних проблем 

(характер оцінки проблем у дискурсі визначає ставлення суспільства до влади); 
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2) забезпечує оцінку соціально-економічної ситуації – саме негативна оцінка 

ситуації у межах дискурсу виступає основою для політичної депривації; 3) 

дискурс вибудовується довкола традиційних інтерпретаційних схем, які 

глибоко вкорінені у символічний світ суспільства – трансформація дискурсу 

означає трансформація базових політичних символів (або їх оцінки), що 

означає загрозу для гегемонії, заснованих на традиційних символічних формах. 

У дискурсі зароджується революційна ситуація. Оскільки будь-яка 

революція являє собою відкидання традиційних форм державного устрою та 

запровадження нових, то це потребує належного обґрунтування, що 

реалізується через зародження відповідного дискурсу. Дискурс окреслює 

проблеми, визначає напрямки їх вирішення, пропонує шляхи розвитку 

суспільства. Революція спочатку відбувається у суспільній свідомості, де 

розвивається у формі революційного дискурсу. Так, дискурс просвітництва 

(«свободи, рівності та братерства»), сформований французькими філософами 

(Ж.Ж. Руссо, Вольтер, Ш.Л. Монтеск’є), перейшовши у загальносуспільний 

вимір, ввів в політичний обіг уявлення про державу, як результат суспільного 

договору, та про права як невідчужувану властивість кожного з індивідів. 

Відповідно, новосформований революційний Конвент не мав проблем щодо 

визначення перших кроків своєї діяльності, оскільки усі вони вже були 

попередньо «обговорені» у дискурсі Просвітництва, який і уможливив 

революцію. 

Подальшим етапом розгортання революційної ситуації на думку історика  

Ф. Фюре було втілення суспільного дискурсу у індивідах, які виступали 

вождями революційних змін. Як зазначав Ф. Фюре: «… злиття з народом 

[Робесп’єра] необхідно було постійно контролювати і підтримувати не тільки 

«як умову легітимності влади» але і як її «найперший обов’язок». Саме для 

цього служив інструмент терору. Робесп’єр був щирим лідером Революції... 

Безсмертним роблять Робесп’єра аж ніяк не ті кілька місяців його царювання 

над Революцією, а те, що саме він актуалізував самий чистий і найтрагічніший  

дискурс Революції» [180]. Відповідно, поки Робесп’єр був виразником ідей 
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суспільно-політичного дискурсу, дискурс легітимізував його владу. Резонанс 

індивідуальної та суспільної комунікації виступав основою для реалізації 

екстраординарних повноважень, які були вираженням сформованих у дискурсі 

очікувань. 

Розгортання революційної ситуації у Російській імперії кінця ХХ століття 

позначилося у зростанні ролі марксизму, як основи поля політичної 

комунікації. Охопивши інтелігенцію обговоренням соціальної проблематики, 

він поступово сформував потужний альтернативний дискурс, у межах якого 

відбулася повна переоцінка усіх суспільних проблем та цінностей, та 

забезпечивши, тим самим, легітимаційну базу для подальших перетворень. 

У Франції 1968 р., передумовою для революції стала ліва філософія, 

втілена у дискурсі студентської молоді. Даний дискурс передбачав повну 

переоцінку традиційних буржуазних цінностей, а  (мета)ідеологією, була 

революція як така, повстання, бунт. Революційний дискурс у 1968 набув 

всесвітнього масштабу: це і боротьба в постколоніальних країнах, це і 

Індокитай, Африка, Латинська Америка; дискурс, що мав відчутний присмак 

міленаризму і «був обґрунтований у лівій перспективі, де лейтмотивом було 

питання звільнення: народу, групи, індивіда. Червоний травень» носив характер 

тотального протесту, протесту проти капіталізму, суспільства споживання, 

війни, відчуження, влади, держави, буржуазії та її культури, культури взагалі, 

проти власної розчарованості і апатії, проти самих себе». 

Відповідно, можна виокремити наступні риси революційного дискурсу: 1) 

започатковується у працях мислителів, котрі пропонують переоцінку наявних 

політичних цінностей та шляхи для їх трансформації; 2) поширюється серед 

представників освічених суспільних верств; 3) розгортаючись, змінює базові 

цінності суспільства; 4) певна ситуація виступає знаком для активних 

революційних дій, котрі були ідеологічно обґрунтовані у ході реалізації 

дискурсу. 

Розгортання революційного дискурсу може призводити до ситуації 

суспільного конфлікту. В даному випадку, сприйняття або неприйняття 
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революційного дискурсу виступає основою для формування дихотомічного 

протиставлення «ми-вони», де критерієм виступає визнання чи невизнання 

запропонованих інтерпретаційних схем. Ескалація конфлікту виражається (за 

термінологією іспанських дослідників А.К. Маркеса та Р.К. дель Мар) у т.зв. 

«конфліктному дискурсі». Головна стратегія конфліктного дискурсу – 

інтеграція того хто говорить у співтовариство, сегрегація опонента. Зокрема, 

інтеграція адресата реалізується через повторення ідеї про переважання над 

опонентом. Крім того, реалізується стратегія об’єднання (використання 

інклюзивного займенника «ми», впровадження негативної дихотомії «ми-

вони», використання релігійних понять, виголошення ролі «жертви»,  

проголошення «божественноості» боротьби з ворогом, виголошення помсти, 

використання патріотичної ідеї та апеляція до історичної пам’яті, 

проголошення пріоритету національних цінностей та моральної 

відповідальності за системою «нагорода-кара»). По відношенню до опонента 

стратегія сегрегації передбачає: знелюднення та демонізацію, відчуження та 

відокремлення [170, с. 72-73]. 

Підсумком революційного дискурсу є його «есхатологізація», тобто 

переведення у площину принципового та незворотного протистояння за 

принципом «хто не з нами – той проти нас». Есхатологічні настрої різких 

перетворень надихають учасників революційного процесу на боротьбу. У свою 

чергу деесхатологізація виступає основою для згортання дискурсу. Так, 

«великий» революційний дискурс після руйнування Берлінської стіни 

залишився в положенні надто абстрактного і нецікавого через  свою 

виконаність есхатології, що, однак, «втілюється» у більш «дрібних» 

інструментальних революціях [145]. 

За сучасних умов, найвідомішою формою прояву революційної ситуації 

виступає т.зв. «оксамитова революція» - особлива форма реалізації суспільних 

перетворень, що заснована на принципово ненасильницьких діях. 

Можна виокремити наступні дискурсивні характерні риси «оксамитових 

революцій»: 
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1. Влада готується до протидії силовим загрозам, у той час як боротьба за 

повалення влади ведеться підкреслено несиловими методами (акції протесту, 

політичної непокори тощо). Поступове впровадження ненасильницьких засобів 

паралізує волю державних механізмів, які мають або застосувати силу (і 

показати себе у вкрай несприятливому ключі), або спостерігати за поступовою 

втратою позицій. Тим самим, у суспільно-політичному дискурсі революціонери 

обіймають виграшну позицію, оскільки завжди виконують роль жертви, а не 

агресора. Якщо опоненти переходять до насильства, то це ставить пх у 

ситуацію морального вибору та вносить розкол у пх ряди. 

2. Механізми реалізації базуються на психологічних мотивах, 

спрямованих на завоювання прихильності громадської думки та деморалізацію 

опонентів. Організація заходів революції керується логікою «театральності» а 

не ефективності. Така революція передбачає не лише безпосередніх 

реалізаторів, але і значно більшу кількість глядачів та здійснюється не через 

безпосереднє захоплення владних інститутів, а через вплив на громадську 

думку, і завоювання першості у суспільному дискурсі. 

3. Дійові особи «оксамитових революцій» - підкреслено неагресивні та 

являють собою конгломерат дітей, жінок, людей літнього віку, насильство 

проти яких громадська думка сприймає негативно. Основною рушійною силою 

часто виступає рішуче налаштоване студентство. Відповідно, суспільний 

дискурс традиційно встає на бік революціонерів, як прогресивних сил. 

4. Суспільство орієнтується на відкидання влади як такої, а опоненти 

сприймаються як представники «сил зла». Революція спирається не на 

раціональне обґрунтування а на емоційний заряд ціннісних слів-образів, що 

компенсують ідейно-політичну розмитість. 

Таким чином, підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити, що 

протягом ХХ століття у політичній думці концепція соціальної революції 

набуває розвитку у напрямку від класичного тлумачення як об’єктивно 

обумовленого процесу соціально-економічних перетворень до суб’єктивного 

процесу трансформації культурного ядра соціуму. 
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Основою для трансформації останнього виступає особливий тип 

політичної комунікації – революційний дискурс. 

Основою для формування даного типу дискурсу є суспільне 

невдоволення наявним політичним ладом. Невдоволення теоретизується у 

формі філософських концепцій та поширюється серед представників освічених 

верств. Згодом, включаючись у політичну комунікацію, формується 

автономний опозиційний дискурс, у межах якого визначається власна система 

оцінки та інтерпретації політичної дійсності. Розвиваючись, даний дискурс  

охоплює значні суспільні верстви, де легітимізуючи наявний суспільний лад та 

готуючи підстави для його заміни. Формою безпосередньої актуалізації 

протестного дискурсу може бути т.зв. «оксамитова революція» - форма 

боротьби за завоювання влади, що принципово спирається на ненасильницькі 

методи. Відмова від озброєної боротьби у даному випадку свідчить про те, що 

безпосередня політична боротьба у даному випадку ведеться за контроль над 

громадською думкою через контроль за суспільним дискурсом. 

Загалом, підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Особливим різновидом медійних технологій інформаційного впливу у 

політиці є дискурсивні технології, що покликані забезпечити політичний вплив 

не просто шляхом поширення певної інформації, а через створення мета-

комунікативного феномену – дискурсу, що буде впливати на комунікацію 

шляхом визначення її параметрів. Наприклад, завдавати тематику, у рамах якої 

буде проводитися політична дискусія, або визначення ключових політичних 

проблем. 

2. Саме теми та проблему дискурсу можуть завдавати більший вплив, ніж 

безпосередній зміст дискурсу. 

 

 

 

 

 



4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІТИЧНИХ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

4.1. Технології політичної комунікації у мережі Інтернет 

За сучасного рівня розвитку мережі Інтернет, остання набуває все 

більшого значення в якості джерела політичної інформації. Відповідно, процес 

політичної комунікації все частіше реалізується мережевими засобами, 

видозмінюючись під їх впливом. За умов стабільного доступу представників 

громадськості до мережі Інтернет, остання перетворюється для них на одне з 

основних джерел інформації, що впливає на суспільні настрої, формує 

громадську думку, виступає орієнтиром для електорального вибору. Це 

зумовлює зростання уваги до мережі Інтернет, як середовища поширення 

політичної інформації. 

Інтернет виступає не просто новітнім засобом масової комунікації, а 

певним комунікативним середовищем, що функціонує згідно до власних 

закономірностей та формує автономну спільноту людей, що не контактують у 

фізичній реальності (або контактують нечасто), але тісно взаємодіють у 

реальності віртуальній. Безперечно, що це все не може відігравати помітного 

значення для політичних процесів, оскільки все більше включення громадян у 

інтернет-комунікацію сприяє тому, що саме дане середовище починає 

виступати засобом поширення інформацію про політику. 

Проте сама по собі мережа Інтернет є не просто статичним утворенням 

або сукупністю відповідних інформаційних засобів, а найдинмачнішою 

системою сучасного світу, що зазнає разючих змін через певні невеликі 

проміжки часу. Якщо на перших етапах становлення мережевої комунікації її 

використання обмежувалося пошуком інформації та міжособистісним 

спілкуванням, то перехід понад десятиліття тому до т.зв. реальності Web 2.0 

забезпечив вихід мережевої комунікації за традиційні межі та призвів до 

формування новітнього феномену – т.зв. «соціальних мереж», що являють 

собою певні ресурси, орієнтовані на міжособистісну взаємодію зареєстрованих 

на них людей. 

Першим і найавторитетнішим з них став facebook, що набув за останнє 
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десятиліття всесвітнього значення та поширення, все активніше впливаючи на 

всі аспекти суспільного життя. Починаючись як утворення з достатньо вузькою 

студентською аудиторією, facebook перетворюється на глобальний феномен. 

Увага щодо проблеми впливу соціальних мереж (та facebook зокрема) на 

політичний процес у межах європейського та північно-американського 

наукового дискурсу активізується у другій половині першого десятиліття ХХІ 

ст., коли безпосереднім об’єктом аналізу стають перші політичні кампанії, котрі 

засвідчили значний потенціал використання соціальних мереж Інтернет з 

метою політичної агітації. Безпосереднім поштовхом став аналіз кампанії з 

обранням президентом США Б. Обами (2008 р.), де мережеві технології набули 

найширшого використання та завершеності. 

При цьому, однією зі специфічних форм політичної комунікації засобами 

мережі Інтернет є блог, як автономний та індивідуальний інтернет-ресурс, що 

поєднує у собі засоби комунікації та інформування. Зародившись як 

комунікативне явище у реаліях США, на даному етапі блог перетворюється на 

комунікативний феномен всесвітнього значення. 

У першу чергу, мережа Інтернет у політиці виконує функції, пов’язані з 

комунікацією. Найголовніша особливість мережевих комунікацій у політиці – 

їх «прямий» характер. Відповідно, це означає, що політики та органи державної 

влади мають можливість прямої (а не опосередкованої медіа) взаємодії з 

громадянами. Далі, Інтернет як засіб комунікації є загальнодоступним у будь-

який проміжок часу, що робить його зручним інструментом для оприлюднення 

політичної інформації, орієнтованої на широку аудиторію. Нарешті, мережеві 

ресурси відкривають можливості для особистісної комунікації, що може бути 

забарвлена індивідуальними враженнями та думками політиків. 

Форми організації комунікації у мережі Інтернет можуть бути 

різноманітними. Варто згадати про одну з історично перших, але досі значимих 

форм – згаданий вище «веб-блог». 

Перш ніж перейти до вивчення проблеми, звернемося до дефініції 

ключових понять. Блог (англ. blog, від «web log» - мережевий щоденник) - веб-
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сайт, основний зміст якого - записи, що додаються регулярно та містять текст, 

зображення або мультимедіа.  У найзагальнішому розумінні, «блог - це 

персональний веб-сайт, зміст якого відображається в порядку, зворотному до 

хронологічного» [236, с. 51]. 

Для блогів характерні недовгі записи тимчасової значимості. Фактично, 

мова про публічні щоденники, котрі можуть вести як організації (колективні 

блоги) так і індивіди. 

Під блогосферою за сучасних умов прийнято розуміти сукупність блогів, 

об’єднаних у єдину систему через взаємні перехресні посилання, обговорення 

спільних тем, можливість для спілкування, єдиний рейтинг, що відображає 

значимість та авторитетність того чи іншого блогу (наприклад, рейтинг 

російськомовних блогів від yandex.ru). Характеристики для оцінки блогу при 

цьому можуть бути різними: якісно-кількісні (відвідуваність, цитованість), 

характеристики цільової групи, інтерактивність тощо [83, с. 93]. 

Відвідувачі сайту здебільшого можуть ідентифікувати автора і залишити 

своï коментарі. Блоги вільно поєднані між собою за допомогою гіперпосилань. 

Це означає, що будь-який блогер є частиною системи, яку називають 

блогосферою [236, с. 52]. Так, 2007 року, коли почав працювати рейтинг nash-

lj.org.ua, у якому враховані понад 4 тис. українських щоденників на платформі 

ЖЖ, у першій сотні зафіксовано 18 щоденників політичної та навколо 

політичної тематики [за: 270, с. 86]. Це – прояв українського політичного 

сементу блогосфери. 

Водночас, платформою для ведення блогів може бути не лише 

традиційний спеціалізований Інтернет-ресурс, але і сторінка політика або 

громадського діяча у соціальних мережах. 

Зростання ролі блогів як комунікативного інструменту вимірюється, з 

одного боку, ростом кількості читачів та дописувачів, так і активним процесом 

переведення інформації, опублікованої у блогах, у інші комунікаційні форми 

(електронні та друковані ЗМІ). Зростання ролі блогінгу (тобто регулярного 

опублікування інформації у блогах), значною мірою, зумовили т.зв. «шість 
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стовпів»: легкість публікаціï (блог може публікувати будь-хто), доступність 

(можливість доступу через пошукові системи), соціальний характер 

(блогосфера - це перш за все велика розмова), віртуальність (інформація може 

поширюватися вірусно, від одного до іншого), можливість синдикування 

(автоматичний збір інформації через відповідні програмні системи), 

взаємопов'язаність (блог пов'язаний з іншими блогами) [236, с. 54-55]. 

Концентрований вплив блогосфери на громадську думку може бути 

значним. Помітну роль відіграла блогосфера на результат провального 

референдуму по прийняттю конституції ЄС у Франції, що став наслідком 

політичної активності головного опонента цього закону - професора економіки 

і управління марсельського університету Етьена Шуара, що став зіркою дебатів 

на сторінках свого блогу [129]. 

У США Трент Лот втратив посаду лідера сенатської більшості після того, 

як у блогосфері почали обговорювати його коментарі щодо часів сегрегації 

[236, с. 52]. Прикладом активного впливу блогів на громадську думку можна 

вважати також війну Росії та Грузії за Південну Осетію. У російськомовній 

блогосфері інформаційне висвітлення подій назвали «першою блогерською 

війною» [Сибиряков0]. Один із білоруських опозиціонерів стверджував: 

«Останні приклади (прояву впливу блогов на політику) російська ситуація 

навколо Кондопоги і білоруська весна-2006, багато епізодів якої відбулися 

лише завдяки активності білоруських блогерских співтовариств, чия активність 

нерідко перевершувала активність традиційної опозиції» [129]. 

За умов інформаційного суспільства, що у розвинених країнах 

виражається, у тому числі, і у доступності мережі Інтернет для широкого загалу 

користувачів, блоги перетворюються на альтернативний до офіційних ЗМІ 

канал поширення інформації, що функціонує паралельно та може перебирати 

на себе ряд суспільних функцій мас-медіа. Часто блог – єдиний засіб 

поширення альтернативної думки [83, с. 339-340]. Саме болгосфера стала 

основним засобом поширення опозиційної інформації (по відношенню до 

офіційної проурядової пропаганди) щодо війни у Іраку [186, с. 158]. 
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Російський політолог А. Роменков наголошує, що за умови згортання 

свободи ЗМІ, перехід до блогосфери частини інтелектуальної еліти нагадує 

стан своєрідної «внутрішньої еміграції» [222, с. 81]. Часто блог впливає на 

політику не прямо, а опосередковано. Політологи М.Кек та К. Сіккінс звернули 

увагу на т.зв. «ефект бумерангу» у політичному впливі блогосфери. Його зміст 

полягає у наступному: політичні активісти, що не можуть вплинути на 

політичну ситуацію у власних країнах, вдаються до блогів як можливості 

вплинути на світову громадську думку і, таким чином, опосередковано 

вплинути на власні уряди [186, с. 158]. 

Сама ідея блогінгу (тобто ведення блогу) до певної міри породжується із 

бажання емансипації авторів від мас-медіа та забезпечення самостійності від 

редакційної політики та умовностей сучасної преси. Поширений мотив ведення 

блогу - самостійне вираження власної позиції та уникання журналістських 

перекручень [236, с. 85-86]. Блогери США викрили численні фактори 

непрофесійності або зумисних маніпуляцій з боку традиційних медіа. 

Емансипуючись по відношенню до ЗМІ, учасники блогосфери змінюють 

характер суспільної комунікації. Зокрема, 37% американців, котрі читають 

політичні блоги, назвали перегляд політичних програм «марною тратою часу». 

Відповідно, політичними функціями блогосфери є: формування порядку 

денного, вираження альтернативних позицій, цензурування традиційних медіа 

[83, 90-91]. На думку російських дослідників, головними напрямками 

застосування блогів у політиці є: 1) використання блогів для консолідації 

прихильників та координації їх дій; 2) пропаганда і просування своїх ідей; 3) 

контрпропаганда [147, с. 289]. 

Переваги використання блогів, як засобу політичної комунікації, можна 

згрупувати наступним чином. 

По-перше, блог – це індивідуальний, особистісний та неофіційний канал 

комунікації. Відповідно, він дозволяє поширювати політичну позицію власника 

блогу, виражати його особисті думки з нагоди тієї чи іншої проблеми, не 

вдаючись до офіціозу. Так, на думку Б. Гейтса: «блогінг суттєво спрощує 
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комунікацію» [цит. за: 9, с. 32]. Це означає, що блог усуває ряд посередницьких 

інстанцій для поширення інформації, дозволяючи зменшувати перекручення 

при її оприлюдненні. 

Зокрема, для російського прем’єра Д.А. Медвєдєва відео-блог ще за часів, 

коли він був президентом(http://blog.kremlin.ru/), був зручним засобом 

поширення власних громадсько-політичних проектів, а також набув особливої 

популярності після розповсюдження звернення до Президента В.А. Ющенка та 

українського керівництва, у якому, зокрема, були зроблені ряд досить різких 

заяв. Використання для цього засобів блогосфери є не випадковим, оскільки 

блог - не офіційний інформаційний канал і має сприйматися лише як вираження 

індивідуальної позиції Д.А. Медвєдєва, поза логікою дипломатичних контактів. 

Тим самим, в даному випадку інструмент комунікації виступив своєрідним 

«пом’якшуючим фактором». На даний момент більшість відомих політиків 

ведуть комбіновані блоги, які поєднують у собі ресурси соціальних мереж та 

інших ресурсів. Серед українських політиків найвідомішим facebook-блогером 

є міністр внутрішніх справ А. Аваков, котрий регулярно викладає власну 

офіційну позицію через сторінку у соціальних мережах. 

По-друге, блог дозволяє організовувати інтерактивність у політичній 

комунікації. Додана інформація, як правило, може бути прокоментована 

відвідувачами блогів. Найчастіше це призводить до розгортання тривалих 

дискусій, котрі можуть переміщатися і у інші комунікаційні форми. Це 

дозволяє відстежувати реакцію на ті чи інші ідеї. Важливими є не тільки самі 

послання, але і коментарі, які лишають інші користувачі. Згідно до досліджень, 

проведених американським професором Д. Шлозбергом, 75% користувачів 

уважно читають коментарі, а 34 % готові змінити під їх впливом свою думку 

[290, с. 39]. Відповідно, поширення інформації через блогосферу це уже не 

просто інформування, але пропозиція до дискусії, що дозволяє забезпечити 

відповідне налагодження контактів, з перспективою на майбутню комунікацію. 

По-третє, блогосфера, як об’єднання блогів та їх власників, становить 

собою певну цільову аудиторію громадсько-активних індивідів, що мають 
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власну позицію та готові її публічно виражати та відстоювати. Фактично, 

блогосфера являє собою об’єднання лідерів думок мережі Інтернет, до яких 

прислухаються інші користувачі, а найбільш відомі та популярні блогери 

спроможні самостійно формувати громадську думку (принаймні, певних 

цільових категорій) з тих чи інших актуальних проблем. Відповідно, включення 

у дане середовище, завоювання авторитету та послідовне відстоювання власної 

позиції відкриває певні перспективи для переведення віртуальної комунікації у 

реальний політичний капітал. Крім того, через блогосферу можна реалізовувати 

суспільну дискусію. Боб Лутц стверджував, що блоги можуть стати засобом 

урівняти шанси, якщо ви зазнаєте атаки з боку ЗМІ, адже «блог - це 

саморегульоване ЗМІ» [цит. за: 236, с. 88]. 

По-четверте, блогосфера, як цілісне утворення функціонує за власними 

принципами та утворює своєрідний аналог «колективного розуму» для 

обговорення тих чи інших проблем. Навіть не впливаючи прямо на зміст ЗМІ 

або настрої у громадськості, блогосфера створю певно тло для реалізації 

політичноо дискурсу. «Блоги впливають на політику, впливаючи на контент 

традиційних медіа. Вони забезпечують колективну інтерпретуючу рамку…» 

[270, с. 86]. Відповідно, блогосфера може бути засобом введення у суспільно-

політичний дискурс тих чи інших проблем. 

Нарешті, блог – засіб переведення віртуальних дискусій у реальну 

площину, зокрема, як інструмент рекрутування, тобто залучення до організаціï 

нових членів [236, с. 42-43]. Специфіка організації блогосфери, що виражається 

у перехресних посиланнях та численних віртуальних співтовариствах, ідеально 

підходить для концентрації тих чи інших ідейних прихильників та ентузіастів, 

що може бути початком для їх інтеграції у громадські організації. 

Проте, для того, щоб використання блогів для досягнення певних 

політико-комунікаційних цілей було максимально ефективним, необхідно 

дотримуватися певних вимог, зумовлених як специфікою самої блогосфери, так 

і принципами поширення інформації у мережі Інтернет. 

Насамперед, оскільки блог – це мережевий щоденник, то інформація у 
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ньому має бути індивідуалізованою та особистісною. Будь-яке повідомлення 

блогу – це переосмислення та аналіз його автором тих чи інших фактів або 

публікацій. Відповідно, повідомлення має бути написаним тим, від чийого імені 

ведеться блог (або за його безпосередньої участі), містити у собі певні 

індивідуальні факти. Д. Вайнер (часто його називають «батьком блогів») 

стверджує, що «блоги мають лишатися невідредагованим голосом людини. Це 

не виступ організаціï. Це розмова як вона є» [236, с. 101]. 

Важливим для успішної побудови блогу є особистий стиль його автора, 

котрий би відрізнявся від стилю офіційних статей або документів та спонукав 

громадськість до включення у обговорення проблем. Блог – різновид ЗМІ, що 

робить читача політичної інформації співпричасним до тих чи інших 

політичних подій (або, принаймні, створює таку ілюзію) [83, с. 339-340]. 

Відповідно, стиль викладу має бути орієнтованим не на інформування, а 

спонукання. Специфіка блогу вимагає від його автора регулярного наповнення 

новими повідомленнями, оскільки тривалий період мережевого «мовчання» 

може негативно позначитись на відвідуванні ресурсу читачами. 

Також невідємним компонентом роботи з блогами є входження до 

комьюніті (тобто тематичних груп, що об’єднують користувачів) та публікація 

у них цікавих та інформативних повідомлень з метою привертання уваги до 

блогу. Включення до блогосфери означає готовність до можливих мережевих 

провокацій та негативної реакції на повідомлення, особливо у випадку, коли 

планується піднімати суперечливі політичні питання, щодо яких можуть 

існувати різні позиції у громадській думці.  

Федеральна Комісія з виборів у США (FEC) уже 2005 року була 

ініціатором публічних слухань, присвячених політичним функціям блогосфери. 

Під час слухань висловлювалися думки, що блоги можуть бути джерелом 

поширення дискредитуючої та компрометуючої інформації про тих чи інших 

кандидатів, порушувати обмеження, які накладаються на кандидатів, бути 

засобом для поширення оплачуваної інформації [83, с. 339]. 

Основний механізм мережевих провокацій – це троллінг, тобто публікація 
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завідомо провокативних текстів, сповнених агресії. Єдина можлива реакція на 

спроби троллінгу – відсутність будь-якої реакції, що має зменшити мотивацію 

для провокативних дій. Водночас, на критичні але адекватні коментарі, що не 

містять у собі агресії, бажано надавати відповіді, підтримуючи інтерактивність. 

Втримання балансу між адекватними відповідями та ігноруванням тих чи 

інших повідомлень – запорука успішності у завоюванні мережевого авторитету. 

Також у блогосфері нерідким є використання т.зв. «підробних» 

щоденників, що створюються від імені відомих політиків з метою приваблення 

користувачів та поширення неправдивої інформації, реалізації мережевих 

політичних провокацій. Так, на twitter (особливий мережевий блог-ресурс) 

фальшивий блог президента ushenko (близько 500 «читачів») радить подати 

«біогаз» у Кабмін, щоб той краще працював [234]. У російській політичній 

практиці зафіксовані підробні щоденники В. Жириновського та Г. Зюганова 

[222, с. 82]. Під час кампанії по виборам Президента України у блогосфері 

з'явилося по декілька аккаунтів Віктора Ющенко, Юлії Тимошенко та Віктора 

Януковича, але, судячи з відсутності постів і «френдів», самі політики 

відношення до них не мають [234]. 

Крім того, оскільки блогосфера є віртуальним інтернет-утворенням, то 

контроль за нею може здійснюватися через контроль за тими чи іншими 

сегментами мережі Інтеренет. Наприклад, організація т.зв. «Російського 

маршу» проводилася у Російській Федерації, насамперед, через співтовариства 

у блогосфері. Відповідно, у день планованого заходу російський сегмент ЖЖ 

перестав працювати, що вплинуло на організацію заходу [222, с. 81]. 

Результат успішності тієї чи іншої кампанії у блогосфері є вимірюваним 

та визначається кількістю переглядів користувачами мережі Інтернет, кількістю 

коментарів, і, зрештою, через переведення обговорення проблем у реальне 

життя, що можна визначити як кінцеву задачу політичної роботи у блогосфері. 

За умов слідування принципам функціонування блогосфери, остання може бути 

джерелом для досягнення значних політичних цілей. Зокрема, нещодавня 

кампанія по виборам Президента США на думку багатьох фахівців стала 
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успішною для Б. Обами значною мірою завдяки використанню сучасних 

комунікаційних інтернет-технологій, у тому числі і засобів блогосфери. 

Більшість голосів Президенту США принесли саме інтернет-користувачі. 

Більша частина одержаних на ведення кампанії пожертв також були одержані 

через Інтернет. Зараз консультанти Б. Обами продовжують спілкуватися з 

громадськістю через мережу мікроблогів twitter [290, с. 38]. 

Крім сторінки на MySpace, командою Обами була створена власна 

незалежна платформа де було розміщено не тільки особистий блог кандидата, 

але і існувала можливість реєстрації і ведення власного щоденника, можна було 

дізнаватися про події та новини кампанії, одержувати запрошення на мітинги і 

зустрічі у твоєму місті, спілкуватися з однодумцями. Даний портал активно 

використовувався для залучення прихильників і організації їх участі у кампанії, 

під девізом «Organіzіng for Amerіca» [234]. Таким чином, було враховано 

специфіку мережі Інтернет як комплексної комунікативної структури. 

Усього лиш через хвилину після закінчення однієї із промов Б.Обами на 

twitter з’явилося 192 коментарі [290, с. 38]. Таким чином, враховувалася 

необхідність розглядати блогосферу не як форму традиційних ЗМІ, а як 

особливий комунікативний простір, де треба не просто інформувати ,але 

спілкуватися. 

Відповідно, подібний успішний характер використання блогосфери як 

політико-комунікативної технології звернув увагу на дану проблему 

політтехнологів пострадянських країн, котрі, зокрема, намагалися 

впроваджувати використання блогів як засобу комунікації під час кампанії по 

виборам Президента України (2010 р.). Водночас, практична реалізація, згідно 

до деяких оцінок, [222] не принесла бажаного ефекту. 

Причини проблематичності використання блогів у вітчизняній політичній 

комунікації носять комплексний характер. Так, з одного боку, це і специфіка 

включеності громадськості до мережі Інтернет, за якої на пострадянському 

просторі, блогосфера, як сфера політичної комунікації, до цього часу охоплює 

переважно політиків, журналістів та соціальних активістів. За таких умов 
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блогінг – засіб, насамперед, інформування цільових груп [83, с. 90]. 

Водночас, причиною низької політичної ефективності блогів є і 

ігнорування принципів функціонування блогосфери, що є досить поширеним у 

політичній практиці на пострадянському просторі. Зокрема, часто не 

проводиться розмежуванням між текстами (інтерв’ю, стаття) для традиційних 

ЗМІ та блогу [290, с. 39]. Російський політик С. Міронов публікує у власному 

блозі пости, організовані у вигляді бесіди із «невидимим читачем» [83, с. 92]. 

Часто блог того чи іншого політика являється просто концентрацією 

інформації зі ЗМІ (прес-релізів, інтерв’ю), що не несе у собі нічого нового та 

оригінального, а тому не привертає увагу. Значення блогінгу полягає у 

забезпечення спілкування з живими людьми а не абстрактними інстанціями. 

Крім того, блог дозволяє налагодити зворотній контакт, що перетворює 

організацію з абстрактної та незрозумілої сили, що сприймається вороже, на 

цілком олюднену структуру [236, с. 27-30]. Відповідно, за пост-радянських 

реалій політичної комунікації, коли ведення блогу політика віддається прес-

службі, що зосереджується виключно на офіційних повідомленнях,  знижуючи, 

тим самим, значення блогу як комунікативного засобу. 

Відкритість та щирість - запорука успішності блогера [236, с. 90]. 

Відповідно, інформація має бути щирою (або видаватися такою). Це по суті 

відкидає можливість для використання традиційних журналістських прийомів 

викладу матеріалу. У той час як у блогах, відданих для ведення прес-

секретарям, ми бачимо лише анонси поїздок і зустрічей кандидатів, прес-релізи 

прес-конференцій, перепост інтерв'ю хазяїв блогів ЗМІ [234]. 

Нарешті, за вітчизняних умов блог часто розглядається як засіб 

розміщення пропагандистської інформації. Водночас, наприклад, у кампанії 

Обами Інтернет-блоги не несли функцію пропаганди а були інструментом 

спілкування між центральним штабом і блогерами-волонтерами; інструментом 

координації дій і мережевої логістики. Ефективний блог кандидата - це 

інструмент, за допомогою якого із центра він координує прихильників: що 

говорити, які нові тези, як можна привернути увагу і т.д. Відповідно, 
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підсумовуючи усе вищесказане, необхідно відзначити, що за умов зростання 

ролі мережі Інтернет у політичній комунікації все більшого значення набуває 

блог, як специфічно-мережева форма подачі інформації. 

Формально блог є відкритим для загального перегляду мережевим 

щоденником, котрий поєднується системою гіперпосилань у єдину систему з 

іншими блогами, яку називають блогосферою. Змістовно блог становить 

індивідуалізовану, неофіційну, альтернативну форму мережевих ЗМІ. На 

відміну від традиційних ЗМІ, блог становить собою прояв індивідуальної, а не 

колективної творчості, що впливає як на тематику, так і на характер викладу 

матеріалу. 

Роль блогів у політичній комунікації вимірюється розвиненості мережі 

Інтернет та можливостями доступу до неї широкого загалу. За умов розвиненої 

інфраструктури інформаційного суспільства (наприклад, як у США), блог може 

бути ефективним засобом реалізації політичних цілей. Водночас, ефективність 

використання блогу як засобу політичної комунікації, залежить від врахування 

цілого ряду обставин, зумовлених специфікою поширення інформації у мережі 

Інтернет. 

Блог має відрізнятися від інформації для традиційних ЗМІ як формально 

(стиль викладу), так і змістовно (виражати індивідуалізовану інформацію). Блог 

– засіб налагодження комунікації, а не додатковий пропагандистський ресурс, 

оскільки пропаганда може відлякувати потенційних читачів. 

Ведення блогу передбачає готовність до численних мережевих 

провокацій та атак, необхідність активного включення до мережевих 

співтовариств та, крім усього вищесказаного, вимагає забезпечення активного 

наповнення блогу інформацією, що привертатиме увагу читачів. Відповідно, це 

означає, що блог є повністю самостійним інформаційним джерелом, що 

вимагає специфічного підходу та врахування цілого ряду вимог для викладу 

інформації, що не тотожні до вимог при роботі з традиційними ЗМІ. Із блогами 

органічно пов’язані інші форми політичної комунікації, засоби та механізми 

поширення інформації у мережі Інтернет. 
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Варто відзначити, що кампанія Б. Обами як 2008 року, так і 2012 року 

відзначалася активним використанням не тільки традиційних інтернет-ресурсів 

(соціальні мережі, персональний сайт кандидата і т.д.), але й залученням одного 

із найпопулярніших сучасних відео-обмінних ресурсів - youtube.com, котрий 

дозволяє викладати відео сюжети для їх подальшого перегляду будь-ким із 

бажаючих. Зокрема, лише у ході кампанії по виборам президента США 2008 

року командою кандидата Б.Обами було розміщено близько 400000 відео-

роликів у мережі Інтернет (як на офіційному сайті кандидата, так і на 

youtube.com) [1, p. 58]. 

Специфіка даного ресурсу, зокрема, популярність, легка навігація, 

можливість коментування сюжетів та організації жвавої соціальної дискусії 

робить його привабливим для використання у проведенні політичних кампаній. 

Зокрема, youtube може виступати елементом загальної візуальної кампанії 

кандидата поруч із традиційним використанням телевізійного відео [28]. 

Проте необхідно розуміти, що робота у мережі Інтернет носить 

специфічний характер, який необхідно враховувати при створенні політичного 

інформаційного продукту. Хоча на перший погляд видається, що оптимальний 

шлях використання відео-обмінних ресурсів – викладення на них відео-роликів, 

знятих для трансляції по телебаченню, однак даний шлях є принципово 

хибним, оскільки не враховує ні специфіки ресурсів мережі Інтернет, ні вимог 

потенційної аудиторії, ні особливостей сучасних медіа-каналів. 

Якщо телевізійна політична реклама покликана насичувати 

інформаційний простір, то це робить її достатньо малокорисною при поширенні 

у мережі, оскільки остання залишає користувачу набагато більше можливостей 

для вибору. Будь-який інформаційний продукт, що поширюється у мережі 

Інтернет, повинен вступати у конкуренцію з іншими продуктами за увагу 

глядача. Тому він не може бути побудований просто як певне повідомлення, а 

мусить містити у собі певну інтригу, що може бути основою для подальшого 

інтересу з боку глядача. 

Принципова відмінність політичної телевізійної реклами від відео, що має 
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ретранслюватися за допомогою ресурсів мережі Інтернет, полягає у тому,що 

перше орієнтоване на найзагальнішу телевізійну аудиторію, у той час як друге 

має бути максимально чітко орієнтоване на певні визначені цільові групи. 

Відповідно, традиційний рекламний продукт не підходить для його 

ретрансляції за допомогою ресурсів мережі Інтернет, що, однак, не означає, що 

відео-обмінні ресурси мережі Інтернет не можуть бути використані у рамках 

сучасних політичних кампаній, проте вони вимагають створення спеціального 

інформаційного продукту, пристосованого до вимог інформаційного 

середовища. 

Зокрема, це може бути просто інноваційний політичний продукт, новітня 

форма для подачі ключових месседжів кампанії. У випадку кампанії Б.Обами в 

якості подібної форми виступали регулярні «розмови біля каміну», що 

виступили своєрідним переосмисленням аналогічного радіо-формату Ф.Д. 

Рузвельта часів «великої депресії» [19]. 

При цьому, за умови створення відповідного продукту, кампанія може 

бути достатньо ефективною. Зокрема, як засвідчили дві кампанії Б. Обами, 

використання відео-обмінних ресурсів мережі Інтернет може бути надзвичайно 

перспективним для вирішення наступних задач: 1) сегментування аудиторії та 

створення для кожної групи виборців індивідуального продукту; 2) мобілізація 

виборців за допомогою продуктів, які не можуть принципово бути використані 

у традиційних ЗМІ. 

Стосовно першої ситуації, то кампанія Б. Обами запропонувала цілу 

низку нішових роликів, кожен з яких був спрямований на різні аудиторії. Деякі 

з них виходили на іспанській мові за участю відомих іспано-американців, деякі 

у несерйозній музичній манері агітували підтримувати Б. Обаму молодь 

(зокрема, т.зв. ObamaGirl), інші обігравали особливості різноманітних 

субкультур і т.д. Все це було принципово неприпустимим для телебачення, 

однак дозволяло забезпечити таргетування та цільовий вплив на конкретні 

групи, на які дуже легко сегментується інтернет-аудиторія. 

Друга особливість була використана штабом Б. Обами під час 
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передвиборчої кампанії 2012 року, коли ключовою задачею була мобілізація 

виборців. Відповідно, аби вплинути на останніх, мотивувати їх до участі у 

виборах до мережі було спрямовано низку роликів, які мали відверто 

провокаційний характер, обігрівали використання ненормативної лексики, аби 

максимально повно вплинути на аудиторію. Відповідно, все це показує, що: 1) 

відео-обмінні ресурси можуть бути суттєвим інформаційним ресурсом сучасної 

політичної кампанії; 2) максимально повне використання їх потенціалу 

передбачає створення унікального інформаційного продукту.Вищеназваний 

продукт, аби він мав очікуваний ефект, повинен перетворитися на інтернет-

мем, тобто медійний вірус, що само ретранслюється у мережі від одного 

глядача до іншого. 

Продукування інтернет-мемів [24] – задача, вирішення якої потребує 

значного креативного потенціалу та розуміння специфіки середовища. Зокрема, 

будь-який успішний мем передбачає наявність цікавого візуального 

оформлення, неординарної, ігрової структури, елементу провокаційності. По 

суті, у даному випадку мова йде про невеликий політичний наратив, що означає 

зв’язане оповідання про певну ситуацію, здійснене у певних неординарних 

візуальних декораціях. 

Поняття мему, на позначення певної самовідтворюваної інформаційної 

одиниці, що вільно розповсюджується у інформаційних мережах, є досить 

поширеним та обговорюваним у межах сучасного наукового дискурсу з 

проблем масової комунікації та ЗМІ. Поняття мему покликане описати ряд 

феноменів інтерактивного етапу розвитку ЗМІ, коли активна участь споживача 

інформації у її подальшому розповсюдженні стає необхідною умовою успішної 

комунікаційної взаємодії. 

Загалом, за своїм змістом поняття мему, впроваджене у науковий обіг 

дослідником Ричардом Докінзом на позначення одиниці культурної 

комунікації, що розповсюджується від людини до людини через спілкування 

шляхом наслідування. Індивід, таким чином, не просто пасивно засвоює таку 

інформацію, але і може виступати її ретранслятором для інших. 



203 
 

Розвиток електронних ЗМІ, та, насамперед, мережі Інтернет перетворив 

мемотехніку, тобто створення, просування вигідних мемів в якості складової 

сучасних політичних технологій, на важливий елемент політичної боротьби, 

адже у епоху інформаційних мереж, що включають з кожним роком все більше 

коло споживачів інформації, мемотехніка, що включає в себе не лише 

створення, але і просування у суспільній комунікації певних значимих мемів, 

для досягнення політичних результатів, перетворюється на вагомий фактор 

політичної боротьби. 

Для адекватної оцінки значимості мемів політичної комунікації 

необхідно, насамперед, визначити, що може виступати в якості мемів. Мем – не 

просто відтворювана та вільно поширювана у комунікаційному просторі 

інформація. Мем – це, насамперед , інформація , що внаслідок своєї форми або 

змісту привертає увагу рядових споживачів, впливає на їх світогляд та 

ретранслюється самими споживачами. Загалом, процес функціонування мемів у 

комунікаційному просторі нагадує процес розповсюдження вірусних інфекцій . 

Кожний «заражений» передає по своїм каналам мем іншим споживачам і т.д. 

Джерела такої популярності слід шукати , насамперед, у виході мемів за 

межі традиційних культурних шаблонів, що породжує відповідну цікавість з 

боку різних суспільних верств, а також у поширеній гумористично-сатиричній 

формі викладу матеріалу. Типологізувати меми політики можна за критерієм 

засобів поширення. Тоді можна виокремити або медіавіруси (поняття 

впроваджене американським дослідником Дугласом Рашкоффом [220]), тобто 

інформаційні повідомлення, трансльовані через ЗМІ) або Інтернет-меми 

(поширюються від одного користувача мережі до іншого через відповідні 

засоби комунікації: форуми, соціальні мережі, служби обміну повідомленнями, 

електронну пошту). 

При чому, Інтернет-меми можуть поширюватися у різній формі: текстовій 

(вислови чи зв'язані тексти), аудіо- або відеофайлах тощо. Яскравим прикладом 

мемів можуть бути численні «прізвиська» політичних діячів, анекдоти та 

історії, що широко представлені у мережі Інтернет та викликають стабільну 
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увагу з боку громадськості. Крім того, зразками політичних Інтернет-мемів 

можуть бути численні аудіо файли (найчастіше, з «прослуховуванням» 

політичних діячів), або відео-файли, у яких політики подаються у незвичному, а 

отже цікавому для громадськості ракурсі. 

Не важко помітити, що у даному випадку в якості політичних мемів 

здебільшого виступає негативно забарвлена політична інформація, або 

компрометуючого, або сатиричного характеру. Причини цього є цілком 

зрозумілими та полягають, насамперед, у деяких психологічних особливостях 

споживачів політично інформації. Це породжує наукову проблему, що 

пов'язана зі вста-новленням можливості чи неможливості поширення 

інформаційним просто-ром «позитивних» мемів. 

Насправді, мемотехніка, тобто створення та поширення відповідних само 

відтворюваних інформаційних повідомлень є складним процесом, що має 

спиратися на цілий комплекс параметрів: привабливу форму, зміст, 

відповідність культурним кодам споживача, нетривіальні засоби подачі тощо. 

Мем конструюється, виходячи із «вірусної» логіки масової поп-культури. Тобто 

головне не зміст, а сама форма поширення повідомлення, сам факт уваги та 

активного функціонування у межах простору мас-медіа. 

При цьому, за своїм походженням меми – це самопороджувані одиниці, 

що першопочатково не створювалися спеціально, а виникали спонтанно, 

унаслідок нових технічних засобів масової розсилки повідомлень одними 

споживачами іншим. Відповідно, мемотехніка, тобто конструювання мемів 

згідно до заданих параметрів, має відповідати кільком критеріям, що зумов-

люються середовищем поширення мемів. 

Зокрема, успішність просування (або, за іншою термінологією «форсуван-

ня») мемів залежить від того, що вони мають сприйматися «спонтанними» та 

створеними без відповідних політичних або комерційних міфів. Оскільки 

ідентифікація мему як «реклами» одразу знижує увагу до нього увагу та змі-

нює сприйняття інформації. Тобто, як це не парадоксально, але мемотехніка 

починається із самозаперечення. 
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Крім того, успішна мемотехніка передбачає, насамперед, необхідність 

засвоєння лаконічної мови коротких інформаційних повідомлень, адже згідно 

до психологічних особливостей перцепції людини, успішність сприйняття, а, 

отже, і транслювання повідомлень прямо залежить від довжини останніх у 

часовому плані. Величезні та громіздкі тексти або аудіо-матеріали за жодних 

обставин не можуть стати мемами. Тому задача мнемотехніки полягає, 

насамперед, у вмінні лаконічного викладу будь-яких проблем. Нарешті, 

мемотехніка має включати в себе елементи актуальності та новизни, а також, 

насамперед, близькості до цільової аудиторії, адже будь-яке повідомлення, що 

виходить за межі кола інтересів аудиторії залишиться на периферії уваги. 

Подолати цю суперечність можливо, насамперед, за рахунок включення 

цікавих для аудиторії тем у структуру форсованого (тобто, створюваного та 

поширюваного) мема. 

Таким чином, мемотехніка у політиці виступає новим засобом політичних 

технологій, що спирається на ідеї активного включення адресата політичної 

інформації як учасника її ретрансляції, на основі привернення уваги та інди-

відуальної зацікавленості. 

Все це має допомогти здолати бар’єри сприйняття з боку аудиторії, серед 

яких найперший та найсерйозніший – бар’єр уваги, що розпорошується 

величезною кількістю альтернатив. Меми стають масовими, бо є цікавими та 

неординарними, привертають загальну увагу публіки. Яскравий приклад 

успішного мему у політичній комунікації – зображення Б.Обами у кріслі зі 

спини з написом «місце зайняте» (This seat’s taken). Даний запис, розміщений у 

мережі twitter, здобув 62729 ретвітів та 24977 додавань у обране, ставши 

найуспішнішим індивідуальним твітом та визначним прикладом інтернет-мемів 

[12]. 

Тому продукт, який планується використовувати у межах політичної 

кампанії для ретрансляції на сучасних відео-обмінних ресурсах мережі 

Інтернет, має відповідати низці вимог: 1) бути оригінальним та орієнтованим на 

цільову групу; 2) бути цікавим як у плані оформлення, так і змісту; 3) містити у 
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собі елемент провокації та гумору; 4) бути стислим, але ємнісним. 

Варто відзначити, що комунікативні середовища мережі Інтернет можуть 

переносити свою політичну активність у «реальний простір», проводячи 

різноманітні акції протесту або підтримки певних ідей, здійснюючи організацію 

певних громадсько-політичних рухів або партій (аж до популярних у сучасній 

Європі «піратських» або Інтернет-партій). Тим самим, Інтернет все потужніше 

починає впливати на функціонування органів державної влади, які не можуть 

не враховувати тиск даного «агресивного середовища». 

У сучасному світі органи державної влади широко використовують 

мережу Інтернет. Не виключенням є функціонування адміністрацій та 

канцелярій глав іноземних держав, серед яких в якості взірця для наслідування 

можна розглянути практику Інтернет-представництва Президента США. Сайт 

Глави Сполучених Штатів розміщено за мережевою адресою 

http://www.whitehouse.gov. Він являє собою комплексне втілення кількох 

ключових напрямків роботи з громадянами. 

По-перше, це інформування про діяльність президента, що включає: 

структуровані за ключовими темами (громадянські права, оборона, охорона 

здоров’я, податки, економіка, зовнішня політика і т.д.) інформаційні 

повідомлення, широкий набір відео- та фото-матеріалів, що висвітлюють 

різноманітні аспекти діяльності глави держави, детальні звіти про брифінги, 

виголошені промови та інші прояви інформаційної активності; детальний 

розпорядок заходів та активності президента. Все це дозволяє кожному 

громадянину відчути власну включеність у функціонування президентської 

адміністрації, створює враження повної прозорості та відкритості керівництва 

держави. 

По-друге, це різноманітні форми прямої демократії, що покликані 

забезпечувати взаємодію та контакт між громадянами та главою держави. 

Реалізується це через низку сервісів. Зокрема, це можливість звернутися із 

запитанням за допомогою безпосередньо ресурсів самого сайту, одержати 

необхідні для звернення контакти, залишити відгук про якість функціонування 
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ресурсів сайту. Далі, це засоби колективної активності та політичного 

волевиявлення, серед яких варто назвати сервіс подання петицій до Президента 

США (https://petitions.whitehouse.gov/). Даний сервіс дозволяє громадянам 

створювати нові колективні звернення або підтримувати запропоновані 

іншими. Якщо петиція набирає більше 100 тис. голосів, це робить її 

обов’язковою для розгляду президентом та надання офіційної відповіді. Це 

відкриває можливості для громадян висловлювати власну позицію без 

організації різноманітних масово-політичних акцій. 

Треті важливий компонент, що також є невід’ємним елементом даного 

ресурсу, це посилання на численні соціальні мережі, де також наявні офіційні 

представництва офісу американського президента, внутрішній сервіс блогу, на 

якому співробітники адміністрації Білого Дому діляться своїми враженнями від 

тих або інших подій. Все це в комплексі дозволяє відображати сайт 

whitehouse.gov не просто інформаційним ресурсом, але ресурсом 

інтерактивним, що не лише повідомляє громадян про наявні події, але й надає 

можливість підтримувати ті або інші ініціативи, ставати елементом державної 

політики. 

Проте, функцію інформування сайт Президента США також виконує у 

повному обсязі, залишаючись серйозним ресурсом, де розміщені офіційні 

документи, відомості про органи центральної влади, інша довідкова та корисна 

інформація, що може бути використана широким колом громадян. 

На основі узагальнення даного досвіду, можна виокремити кілька 

завдань, які повинно виконувати офіційне представництво Глави держави у 

мережі Інтернет за сучасних умов: 1) бути повним джерелом інформації про 

діяльність президента як органу державної влади та посадової особи; 2) 

надавати офіційні документи та необхідні відомості; 3) забезпечувати 

можливості громадян висловлювати свою позицію, взаємодіяти із главою 

держави, інформувати та одержувати відповіді; 4) створювати тісний зв'язок та 

інтеграцію із соціальними мережами як засобом координації широких 

суспільних верств за сучасних умов. 
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Загалом, сучасне офіційне представництво глави держави у мережі 

Інтернет має являти собою цілісне та комплексне утворення із 

найрізноманітніших компонентів, своєрідну «мережу у мережі». 

Якщо порівняти вищеназвані зразки із практикою офіційної відображення 

діяльності Президента України, що здійснюється через офіційний сайт 

http://president.gov.ua/, то даний ресурс використовується лише задля вирішення 

завдань: 1) інформування громадян про діяльність глави держави; 2) 

оприлюднення офіційних документів, що видаються Президентом (указів, 

розпоряджень, доручень). 

Практика оприлюднення документів глави держави на сайті широко 

використовується протягом останнього десятиліття. Міністерство юстиції 

України так роз'яснює цю процедуру: «офіційне оприлюднення нормативно-

правових актів — це розміщення в офіційних друкованих виданнях 

нормативно-правових актів». А також: «Законодавством України не 

передбачено офіційне оприлюднення нормативно-правових актів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в електронних засобах 

масової інформації». Тоді як, відповідно до роз'яснень Державного комітету 

інформатизації України: «Згідно з чинним законодавством веб-сайти не 

відносяться до засобів масової інформації». Тож такий спосіб оприлюднення 

актів може використовуватись лише як додатковий, проте, достатньо зручним 

для громадян. 

Щодо інтерактивності та можливості подання звернень, то у цьому 

питанні можливості громадян обмежуються вивченням інформаційної бази та 

зразків для звернень, а також електронними адресами, на які вони можуть бути 

спрямовані. Починаючи від часу обрання президентом П. Порошенко, на сайті 

Глави держави здійснюється прийом петицій. 

28 серпня 2015 р. Президент України видав Указ «Про порядок розгляду 

електронної петиції, адресованої Президентові Україні», відповідно до якого 

вже з 29 серпня 2015 р. на сайті голови держави запрацював спеціальний розділ 

для електронних петицій. Отже, серед вищих органів державної влади 
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спеціальний портал для розгляду електронних петицій створено поки що лише 

на сайті Президента України, хоча законодавчо система має працювати і для 

уряду, і для парламенту. 

Розміщення петиції передбачає реалізацію наступного алгоритму: 1) 

формулювання суті звернення; 2) розміщення тексту на офіційному сайті 

органу влади або на сайті громадської ініціативи, що здійснює збір підписів на 

підтримку петиції; 3) перевірка відповідності петиції вимогам законодавства 

(заборона закликів до повалення конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, вчинення терористичних актів, пропаганди 

війни, насильства, жорстокості, озпалювання ворожнечі, інфомації, що 

принижує честь та гідність, матеріалів, що становлять загрозу для національної 

безпеки України, матеріалів порнографічного харатктеру та реклами); 4) 

оприлюднення петиції на офіційному сайті або на порталі громадської 

оганізації протягом двох робочих днів з дня відправлення, що означає початок 

збору підписів; 5) попередня перевіка петиції та підписів. При цьому, 

українське законодавство не забороняє жартівліві за змістом петиції, які 

можуть бути зареєстровані та опрацьовані згідно до загального порядку, а 

також можуть одержати належну відповідь. 

Варто відзначити, що зв’язок органів державної влади із громадянами 

через соціальні мережі в Інтернет не є чимось принципово новим. Одним з 

перших започаткував взаємодію з громадянами через соціальні мережі 

колишній премєр-міністр М. Азаров 

(https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov?fref=ts). На даний момент діючий 

прем’єр-міністр В. Гройсман активно публікує інформацію на відповідній 

сторінці у мережі facebook (https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/). 

За новітніх умов діяльність органу державної влади та її відображення у 

мережі Інтернет не можуть обмежуватися простим інформуванням та наданням 

офіційних відомостей, але повинні враховувати принципи інтерактивності та 

електронної демократії, тобто бути не засобом інформації, а засобом 

комунікації. 
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Підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Особливістю сучасних політичних технологій інформаційного впливу є 

активне використання мережі Інтернет в якості комунікативного середовища. 

2. В якості інструменту політичних технологій Інтернет характеризується 

наступними особливостями: можливість прямого контакту із аудиторією та 

диверсифікації інформації; особистісний характер політичної комунікації; 

можливість виходу на специфічну аудиторію; полегшений характер зворотної 

реакції; швидкість поширення інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Інтернет-технології політичної мобілізації  

За новітніх умов Інтернет стає не просто джерелом інформації, але і 

комунікативним середовищем, що забезпечує умови для спілкування індивідів, 

у тому числі і щодо політичних проблем. Новітні електронні засоби 

спілкування видозмінюють характер соціальної комунікації у напрямку її 

інтенсифікації та знеособлення, анонімізації. Відповідно, це впливає на 

характер публічної активності громадян, яка може бути організована не лише 

через традиційні інститути громадянського суспільства, але і завдяки новітнім 

електронним засобам комунікації. У всесвітній мережі утворюється автономне 

поле суспільно-політичного дискурсу, що функціонує на основі власних 

закономірностей. 

Не зважаючи на віртуальний характер, Інтернет-комунікація впливає на 

політичний процес, у тому числі і через проведені у реальному світі акції, 

найпопулярнішим серед яких є саме флеш-моб (з англ. – «миттєвий натовп»). 

Даний феномен позначає масову громадську активність, організовану через 

всесвітню мережу. 

Проблема політичної мобілізації завжди належить до числа важливих у 

межах політичної науки, оскільки описує ключові параметри активної участі 

громадян у політичних процесах, що особливо важливо для сучасних 

плюралістичних суспільствах, в яких влада базується на принципах поліархії. 

Мобілізація виступає як формою політичної активності громадян, так і засобом 

легітимації політичної влади, індикатором напрямків розвитку політичної 

системи. Все це обумовлює актуальність дослідження політичної мобілізації як 

феномену.  

Водночас, політична мобілізація є достатньо чутливою до глобальних 

тенденцій суспільного розвитку, оскільки будь-які сучасні засоби комунікації 

впливають на взаємодію між собою громадян, поширення ідей та інтенсивність 

виникнення та координації суспільних рухів. Це зумовлює важливість та 

актуальність дослідження проблеми впливу сучасних засобів інтернет-

комунікацію на політичну мобілізацію у сучасних суспільствах. 

Мережа Інтернет не є однорідним утворенням, а виступає у соціальному 
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плані поєднанням різноманітних ресурсів, що виступають своєрідними 

майданчиками для здійснення комунікації (зокрема, політичної). Серед 

останніх особливого значення набуває такий ресурс як twitter. Проблема впливу 

останнього на політичну мобілізацію є достатньо новою, що обумовлено 

відносно нещодавньою появою даного комунікативного інструменту (початок 

ХХІ ст.). Водночас, активний вплив twitter на політичний процес сучасності, що 

виразився у ролі під час революційних подій «арабської весни», обумовив увагу 

до даної проблеми провідних наукових установ та фахівців сучасності. 

У Стендфордському університеті здійснено дослідження чинників 

політичної мобілізації під час революційних подій на Близькому Сході, де 

соціальні мережі та twitter зокрема розглядаються в якості важливих факторів 

успіху протестних рухів [2]. 

У межах вивчення еволюції політичного представництва та мобілізації 

розглядають дану проблему група науковців з Гарвардського університету [8]. 

Різні аспекти взаємодії та комунікації у мережі Інтернет, що сприяють та 

перешкоджають мобілізації у різномантіні громадсько-політичні рухи, 

досліджують представники Оксфордського університету, особливо 

зупиняючись на мобілізаційному потенціалі ресурсу twitter [3]. Ці та інші 

дослідження засвідчують помітну роль проблеми впливу соціальних мереж у 

рамках Інтернет у сучасному науковому дискурсі з питань політики. Це 

обумовлює необхідність поглиблення досліджень у цій сфері із одночасним 

перенесенням здобутків європейської та північноамериканської політичної 

науки на ґрунт східноєвропейської політичної дійсності, що відкриває значні 

методологічні можливості для опису політичних мобілізаційних процесів у ряді 

країн Східної Європи, що розгортаються протягом останніх років. Зокрема, 

важливим є визначення загальної ролі ресурсу twitter у політичній мобілізації, 

вплив на протестну та електоральну мобілізацію, переваги та недоліки даного 

впливу а також механізми його безпосереднього здійснення. 

Twitter належить до числа новітніх соціальних мереж, що перетворилися 

на цілісний комунікативний простір, який вирішує низку політичних задач, що 
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особливо виразно проявилося у політичних процесах початку ХХІ ст. Його 

поява в якості своєрідного ресурсу Інтернет-СМС згодом генерувала сучасний 

соціальний феномен масово-індивідуальної комунікації, в яку включені 

суб’єкти різного рангу та рівня політичної впливовості. 

Варто відзначити, що twitter є достатньо специфічним утворенням, що 

поєднує у собі властивості трьох різновидів сучасних інтернет-порталів: 1) веб-

блогу; 2) соціальної мережі; 3) новиннєвого ресурсу. 

Як блог, twitter дозволяє викладати у хронологічному порядку публікації, 

у яких автор має змогу виражати власну позицію стосовно тих або інших подій 

(у тому числі і політичних). Обмеження кількості знаків у повідомленні 

накладає вимоги щодо лаконічності тексту (проте вони можуть бути обійдені за 

допомогою розміщення веб-посилань або переведення текстової інформації у 

формат веб-зображень). Twitter може бути інтегрований з іншими мережами та 

блогосферою, виступаючи в якості одного із проявів присутності у віртуальній 

реальності. 

Як соціальна мережа, twitter надає можливість кожному учаснику 

організовувати власний список підписки і числа учасників, чиї публікації є для 

нього цікавими, відслідковуючи їх, та, за бажання, відповідаючи на них. Крім 

того, у мережі можна коментувати та ретранслювати повідомлення інших. 

Водночас, взаємодія може бути досить динамічною. Якщо стрічка повідомлень 

не є закритою для інших користувачів, то кожен учасник мережі може 

коментувати та ретранслювати її повідомлення. Взаємодія є, крім того, 

асиметричною. Це означає, що підписка та ретрансляція можуть не бути 

взаємними. Все це робить twitter надзвичайно динамічним інструментом 

соціальної комунікації, що робить його особливо зручним та цікавим для 

різноманітних громадсько-політичних рухів. 

Як новиннєвий ресурс, twitter дозволяє оперативно ретранслювати 

загальнодоступні повідомлення у мережу буквально одночасно із подіями, що 

відбуваються. Обмеженість обсягу інформаційних повідомлень компенсується 

можливістю розміщувати у повідомленнях гіперпосилання на значні за обсягом 
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публікації. Сучасні технічні засоби доступу до мережі Інтернет надають змогу 

вести онлайн-репортажі майже у будь-яких місцях та ситуаціях. 

Не варто забувати, що суттєвому поширенню мережі twitter як 

інструменту соціальної комунікації сприяє розвиток сучасних засобів 

мобільного доступу до мережі Інтернет. Зокрема, розвиток ринку т.зв. 

«смартфонів» («розумних мобільних телефонів»), ультра портативних 

ноутбуків, планшетів та інших електронних комунікативних засобів із 

полегшеним доступом до мережі Інтернет, перетворює громадянина сучасної 

держави на постійно занурену і віртуальну Інтернет-дійсність одиницю, для 

якої невід’ємним елементом повсякденного життя стає перебування он-лайн. 

Зокрема, як відзначають деякі дослідники, поєднання соціальних мереж 

та технічних засобів комунікації створює умови для появи своєрідного 

«резервуару політичної мобілізації» [6, р. 51]. Тож twitter ідеально підходить як 

засіб комунікації для сучасної технічної ери, оскільки є достатньо зручним для 

використання на мобільних пристроях. Даний ресурс не вимагає 

високошвидкісного доступу до мережі, а тому може використовуватися 

мобільно. Це досить зручно для постійної взаємодії (у тому числі, і елементів 

громадянського суспільства). 

Варто відзначити, що у даній ситуації ми говоримо саме про технічні 

аспекти політичної мобілізації. Проблема політичної мобілізації має у собі 

кілька основних елементів, серед яких варто виокремити технічні, ідеологічні 

та соціокультурні. Технічні стосуються безпосередніх засобів, за допомогою 

яких відбуватиметься гуртування певної спільноти довкола політичних 

проблем. Ідеологічні описують певну над-ідею, що обґрунтовує мобілізацію та 

надає смисл та стимул для учасників руху, які мобілізуються для вирішення 

певних політичних задач. Соціокультурні ж характеризують базові паттерни 

політичної поведінки у тій або іншій ситуації, що безпосередньо випливають із 

особливостей суспільства загалом та певних соціальних груп, які безпосередньо 

визначають характер мобілізації. 

Будь-який політико-мобілізаційний рух ми можемо описати через призму 
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названих вище елементів. Зокрема, український «Другий Майдан» 2013-2014 

рр. у технічному плані базувався на взаємодії у соціальних мережах, 

безпосередній комунікації та частково на традиційних ЗМІ. В якості значимої 

над-ідеї мобілізації виступав концепт європейського вибору України та 

євроінтеграції, які потребують масового суспільного захисту. Водночас, 

мобілізація ґрунтувалася на загальносуспільному паттерні «Майдану», як 

форми масового мирного протесту та самоорганізації громадян шляхом їх 

зібрання у великій кількості на центральній площі державної столиці. 

Відповідно, ми не можемо розглядати будь-який політико-мобілізаційний 

рух виключно через його технічні складові, адже якою б досконалою не була 

технічна база, але без наявності ідеологічного та соціального обґрунтування 

громадсько-політичного руху, він не зможе стати дійсно масовим. І це не буде 

залежати від загальної присутності у соціальних мережах.  

Політична мобілізація, яка проводиться за допомогою twitter, може 

здійснюватися у двох основних формах: реальній та віртуальній. 

Перша означає, що twitter виступає засобом мобілізації громадян, яка 

переноситься із мережі Інтернет у реальність та виступає основою для 

проведення акцій протесту або підтримки, мітингів, демонстрацій тощо. За 

таких умов twitter просто є комунікаційним засобом, що відіграє таку саму роль 

як і ЗМІ або неформальні комунікації. У даній ситуації twitter виступає у якості 

вихідної точки для побудови класичного громадсько-політичного руху. Далі він 

переходить на вулиці та здійснюється у формі мітингів та інших громадсько-

політичних механізмів. Зразком цього може бути протест у країнах Північної 

Африки (т.зв. «Арабська весна») або український Майдан 2013-2014 років. 

Віртуальна мобілізація характеризується тим, що об’єднує учасників 

певних акцій у межах саме мережі Інтернет, не переводячи їх у сферу реальної 

політики. Тобто, приймаючи участь у віртуальних акціях, громадяни 

висловлюють позицію, створюють рухи та поширюють певні ідеї виключно 

засобами twitter. Ключовою метою подібних акцій є демонстрація політичної 

позиції широких суспільних верств та вплив на політичні структури через 
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подібну демонстрацію. 

Основна форма віртуальної мобілізації у twitter – це масова тематична 

акція, що проводиться у визначений час. Беручи участь у подібній акції, 

громадяни здійснюють масовану ретрансляцію певних повідомлень, які нерідко 

можуть супроводжуватися відповідними хештегами (виду #Ivote), які 

дозволяють структурувати повідомлення та демонструвати масовість. За 

допомогою цього створюється враження широкої підтримки певних ідей. Крім 

того, подібні акції можуть виступати своєрідними індикаторами громадської 

думки. 

Відповідно, віртуальна мобілізація може бути проявом як спонтанної 

громадської ініціативи, що є відповіддю на певні соціально-політичні процеси 

та події, так і провокуватися як політична технологія у контексті електоральних 

кампаній. У першому випадку віртуальна мобілізація розвивається довкола 

певного актуального політичного питання. Наприклад, скандалу, події або 

проблеми. У результаті проблема перетворюється на «медійний вірус» - 

самовідтворювану інформацію, що циркулює у мережі Інтернет та переходить з 

неї у традиційні ЗМІ. Водночас, віртуальна мобілізація може виступати і в 

якості політичної технології впливу на громадську думку. Зокрема, певна ідея 

може свідомо запускатися у twitter-комунікацію з політичною метою. 

Прикладом цього може бути кампанія адміністрації президента США Б. Обами 

щодо підтримки медичної реформи, що активно просуалася засобами twitter. 

Закликаючи підтримувати ініціативу шляхом ретрансляції відповідних 

повідомлень, адміністрація президента створювала враження підтримки 

реформи у суспільстві та створювала додатковий механізм тиску на 

законодавчу владу щодо ухвалення відповідних рішень. 

Загалом, в електоральних кампаніях twitter починає активно 

використовуватися в якості сучасної політичної технології. Зокрема, система 

хештегів може виступати засобом мотивації до участі у політичному житті, 

перетворюючи висловлення власної громадянської позиції на своєрідний 

онлайн-флешмоб. Прикладом чого може бути названа акція #Ivoted (я 
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проголосував), що проводилася під час кампанії по виборам президента США 

2012 року [20]. Дана акція у вигляді флеш-мобу, під час якого різні громадяни 

публікували повідомлення у twitter з хештегом #Ivoted, виступала значним 

мобілізаційним та мотиваційним чинником участі громадян у виборчій кампанії 

та політичному житті загалом. Відчуваючи значний мотиваційний тиск у 

мережі Інтернет, громадяни також відчували потребу стати його частиною. 

Таким чином, запуск тих або інших хештегів може бути технологією 

політичної мобілізації громадян у електоральному процесі. Проте не єдиною. 

Створення відповідного twitter-аккаунту стає необхідною умовою 

комунікаційного супроводу будь-якої кампанії. Через нього можна буде 

здійснювати оперативне інформування, надавати коментарі, робити іміджеві 

заяви, комунікувати  з прихильниками. 

Проте найбільший потенціал twitter демонструє не в електоральній, а 

протестній мобілізації. Загалом, це стосується будь-яких сучасних соціальних 

мереж та Інтернет загалом, проте деякі дослідники відзначають, що суто 

технічно twitter може бути більш зручним засобом координації та організації 

протестних рухів ніж, наприклад, facebook. Це обумовлено як зручністю 

інтерфейсу, так і можливості анонімної ретрансляції повідомлень [3, pp 131-

132]. 

Зручність використання twitter як технічного засобу протестної 

політичної мобілізації полягає у наступних чинниках. 

1. Оперативність. Будь-які повідомлення негайно стають надбанням 

громадськості, яка може включитися у ретрансляцію повідомлень негайно, 

вступити у дискусію чи приєднатися до певної ініціативи. 

2. Знеособленість. Публікація відповідних повідомлень може 

здійснюватися анонімно. Проте, навіть у випадку, коли авторство буде 

визначено а користувача деаномізовано, сам рух на цьому не зупиниться. Те, 

що потрапило у мережу Інтернет, залишає там певні сліди, а намагання 

зупинити поширення певної інформації лише провокує її подальшу 

ретрансляцію. 
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3. Можливості для ідеологічного об’єднання. За допомогою twitter 

прихильники певних ідей або політичних концепцій можуть досить швидко 

об’єднатися довкола певних аккаунтів, які можуть виступати в якості 

координуючих центрів. 

Зрозуміло, що у випадку недемократичних політичних режимів, влада 

намагається призупинити політичну мобілізацію громадян, що може мати 

негативні для неї наслідки. 

Протидія протестній політичній мобілізації за умов недемократичних 

політичних режимів може здійснюватися на рівні технічному та змістовному. 

Технічна протидія означає припинення доступу до мережі Інтернет або окремих 

його ресурсів, що активно використовується у багатьох недемократичних 

країнах [Beinin]. Необхідно відзначити, що все це може бути досить 

ефективним у країнах, що недостатньо інтегровані у сучасний світовий 

економічний простір, для якого мережа Інтернет та її засоби стали важливим 

фактором виробництва. 

Змістовна протидія передбачає створення мережі т.зв. «ботів» та «тролів», 

що будуть впливати на протестну комунікацію у мережі зсередини. Їх основні 

засоби впливу: 1) перенасичення інформаційного простору великої кількістю 

повідомлень, що робить ускладненим поширенням певного політичного змісту; 

2) розпалювання сторонніх дискусій, що повинні відволікати учасників від 

прямої політичної мобілізації; 3) деморалізація учасників Інтернет-комунікації 

шляхом поширення певної інформації (часто необ’єктивної). 

Загалом, зростання ролі протестної політичної мобілізації засобами 

ресурсу twitter призводить до активного пошуку механізмів протидії даній 

мобілізації. 

Підсумовуючи усе сказане, необхідно відзначити. 

1.Ресурс twitter є важливим інструментом мобілізації за сучасних умов, 

що пояснюється наступними факторами: поширеність мережі Інтернет у 

сучасному світі, доступність відповідного ресурсу завдяки сучасним засобам, 

оперативність поширення інформації та її широке охоплення потенційної 
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аудиторії, на мобілізацію якої можна розраховувати. 

2. Тwitter є у першу чергу технічним засобом мобілізації, що лише 

координує взаємодію громадян, але не може створювати ідейно-політичні 

смисли, що не дозволяє очікувати від самого факту інтеграції у дане 

співтовариство певного політичного ефекту. 

3. Тwitter може виступати фактором реальної політичної мобілізації, коли 

певна ідея набуває спочатку поширення у соціальних мережах, а згодом 

громадяни, які її підтримують, розпочинають різноманітні акції підтримки та 

протесту на вулицях міст, координуючи взаємодію у мережі Інтернет. 

4. Окрім реальної, twitter виступає найпотужнішим засобом віртуальної 

мобілізації, що не виходить за межі Інтернет-простору та виступає засобом 

демонстрації громадянами своєї позиції шляхом ретрансляції певних 

повідомлень або через застосування т.зв. “хештегів”. 

5. Проте найважливіша на даний момент сфера застосування ресурсу 

twitter як засобу політичної мобілізації – це протести у недемократичних 

країнах, де саме twitter (та інші соціальні мережі) відкривають можливості для 

альтернативної комунікації та координації взаємодії громадян. 

6. Використання ресурсу twitter у протестних акціях обумовлює появу 

засобів протидії даним засобам мобілізації. Здійснюється це або у формі 

технічного блокування доступу до мережі Інтернет, або інформаційних 

диверсій у рамках самих соціальних мереж (тролінг, насичення простору 

зайвою інформацією). 

7. Можна прогнозувати, що найближчим часом стане загальною 

тенденцією пошуки механізмів протидії спонтанній політичній мобілізації у 

мережі Інтернет а також технологій каналізації та управління даними формами 

політичної мобілізації. 

Безперечно, серед мережевих ресурсів, що впливають на політичну 

мобілізацію, слід назвати і facebook. Загалом, мережа facebook належить до 

числа т.зв. «соціальних мереж», що створені з метою взаємодії та спілкування 

людей за допомогою засобів Інтернет. Ширше соціальні мережі є елементом 
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т.зв «соціальних медіа», що характеризуються взаємодією між собою не 

джерела інформації та реципієнта, а особистостей, що здійснюють 

безпосередній діалог. 

У європейському науковому обігу поширеним є визначення Каплана та 

Генлейна, згідно до якого соціальні медіа є «групою заснованих на ресурсах 

Інтернет додатків, що побудовані на технологічних та ідеологічних засадах 

WEB 2.0 та припускають створення та використання генерованого 

користувачами контенту» [5, p. 28]. При цьому, дослідниками не проводиться 

жорсткого розмежування між старими та новими інструментами мережі 

Інтернет, яка вже на перших етапах своєї появи була не лише технічним, але й 

соціальним явищем. 

Таким чином, ми маємо справу із старим соціальним феноменом 

взаємодії індивідів, яке, проте, засновано на новітній технічній базі, що усуває 

фізичні бар’єри між людьми, що знаходяться урізних частинах земної кулі. 

Фактично, йде своєрідне відтворення натовпу, який, проте, існує не 

фізично, а віртуально. Це дозволяє організовувати одночасні збори великої 

кількості громадян, які б за інших обставин ніколи не змогли взаємодіяти 

особисто. Таким чином, відбувається своєрідне відтворення відомих з часів 

Античності «народних зборів» як форми народного волевиявлення, що і 

позначає той значний політичний потенціал, що міститься у мережі facebook. 

Основою для функціонування соціальних мереж як політичного 

феномену є концепція т.зв. «культури участі», що є феноменом сучасного світу 

та виступає альтернативою по відношенню до культури мас-медіа, 

відрізняючись тим, що у ній кожен споживач культурного продукту може 

одночасно виступати і його творцем, а сама межа між споживачами та 

продуцієнтами є достатньо розмитою. При цьому, соціальні медіа виступають в 

якості медіа, в рамках якого самі споживачі інформаційного продукту 

виступають його розповсюджувачами, поширюючи, редагуючи, видозмінюючи 

або коментуючи ті або інші повідомлення [7, р. 57-58]. 

Переходячи від «споживання» до «творення» і від творення до 
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споживання, громадянин виступає вже не тільки об’єктом, але й суб’єктом 

будь-яких процесів. У тому числі і політичних. Це перетворює facebook на 

ідеальне середовище для громадянської мобілізації. 

Деякі особливості facebook перетворюють дану мережу на особливе 

комунікативне середовище для політики: 1) всеосяжність, тобто спроможність 

справляти вплив і на суспільства поза мережею; 2) значний інтерактивний 

потенціал, що полегшує комунікацію та взаємодію на всіх рівнях; 3) 

незалежність комунікації у соціальній мережі від часу та місця її здійснення; 4) 

спроможність для громадян брати участь у політиці у нових формах, зокрема, 

об’єднання у віртуальні групи, створення механізмів підтримки тих або інших 

політичних цілей, висловлювати свою позицію шляхом «лайків» та інших 

віртуальних форм схвалення [33, р. 266-268]. 

Це все створює сприятливі умови для використання мережі facebook у 

політичних кампаніях, що, зокрема, було продемонстровано у виборчій 

кампанії президента США Б. Обами (2008, 2012 роки). Проте, використання 

мережі facebook не може здійснюватися на старих засадах. Нові медіа 

висувають нові вимоги щодо їх використання. 

Зокрема, це: 1) оперативність (інформація має надаватися негайно); 2) 

особистісність (за аккаунтом у соціальній мережі має відчуватися вплив 

конкретної людини, спілкування з нею); 3) неформальність (спілкування не 

може бути офіційним); 4) відкритість; 5) інтерактивність. 

Дослідниками відзначаються як позитивні так і негативні аспекти, 

пов’язані зі збільшенням ролі соціальних мереж у сучасному суспільстві та 

політичному процесі зокрема. До останніх, зокрема, відносять і зростання 

інформаційних потоків, що роблять неможливим свідоме сприйняття 

політичної інформації як основи для раціонального вибору та десоціалізація 

індивідів, що більше занурюються у віртуальну дійсність. Водночас, 

дослідження свідчать зростання впливу соціальних мереж на підвищення 

громадянської активності серед молоді, серед представників якої, котрі 

залучені до соціальних мереж, спостерігається вищий рівень готовності брати 
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участь у виборах та мотивувати до подібної участі інших [21]. 

При цьому, політична участь тлумачиться як особлива форма громадської 

активності, що спрямована та те, аби робити деякі справи разом. Згідно до 

Макінтоша, можна виокремити своєрідні три етапи залучення громадян до 

політичної участі засобами соціальних медіа: 1) перегляд відповідного 

інформаційного контенту; 2) готовність до діалогу та комунікації з іншими 

громадянами та  організаціями; 3) спільна з іншими громадянами діяльність 

щодо розв’язання певних проблем [5, p. 29]. 

Політична участь є природна форма інтеграції громадян у політичний 

процес. Проте соціальні мережі накладають на подібну участь достатньо 

специфічні обмеження, надаючи додаткові можливості. 

Варто відзначити, що соціальні мережі дозволяють кожному громадянину 

бути елементом політичного процесу, здійснюючи на нього якщо і невеликий, 

але регулярний вплив. До початку періоду WEB-2.0 мережа Інтернет мала 

суттєво відмінне від сучасного призначення, яке обмежувалося, переважно, 

пошуком інформації. Проте із розвитком мережевої комунікації, якому сприяла 

своєрідна революція середини 90-х років, активність громадян у мережі набула 

якісно нових форм, доповнившись поширенням фото- та відеоматеріалів, 

оцінкою контенту, коментуванням, голосуванням у тих або інших опитуванням, 

будівництвом нових груп за інтересами та розширенням кола спілкування [27,  

р.1143]. 

Індивід не просто споживає певний контент, він бачить процес його 

творення, що мотивує його брати участь у цьому творенні особисто. Це 

розмиває межу між певною уявною «елітою» та «широкими масами», кожен 

представник яких може у рамках системи «соціальної мережі» створити певний 

значимий текст, який одразу стане загальним надбанням, започаткувати 

суспільно-політичний рух та зробити його значимим учасником політичного 

життя. Все це виступає додатковим чинником, який допомагає політичній 

мобілізації у мережі, оскільки можливість переходу від пасивного споглядання 

до активного впливу підвищує мотивацію для будь-якої потенційної участі. 
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Кандидати та політичні партії використовують мережу facebook як засіб 

прямої взаємодії із виборцями, що коштує менше за традиційні медійні засоби, 

та забезпечує значний вплив на молодіжну аудиторію. Особливо підвищує 

привабливість facebook як інструменту політичної мобілізації швидкі темпи 

зростання аудиторії даної соціальної мережі, що спостерігається серед 

різноманітних країн сучасного світу. Зокрема, це стосується не лише 

розвинених країн Європи і Північної Америки, але й ряду азійських країн. А 

саме, у Малайзії на 2012 рік 50 % населення (78% користувачів мережі 

Інтернет) користувалися facebook [27, р. 1144]. 

Фактично, відбувається накладання аудиторії соціальних мереж та 

електорального поля багатьох країн. Віртуальна політична дійсність починає 

наближатися за своєю аудиторією до політично-активної частини суспільства, 

що накладає особливу відповідальність на «віртуальне відображення» 

політичних сил або політиків у соціальних мережах. 

Як свідчать проведені дослідження уряді європейських країн, уже вибори 

2009 року до Європейського парламенту продемонстрували, що перемогу 

здобули політичні сили, які були готові адаптувати свою комунікації до умов 

Інтернет 2.0 [27, р. 1144]. 

Проте, роль мережі facebook не вичерпується виключно завоювання 

електоральної підтримки підчас проведення виборчих кампаній. Мережа 

facebook сприяє розвитку громадянського активізму щодо ключових суспільно-

політичних проблем, розвитку консолідації громадсько-політичних рухів, що 

спрямовані на захист прав і свобод людини і громадянина, дозволяє створювати 

альтернативні канали політичної комунікації, що дозволяють долати 

монологізм офіційної політичної комунікації та цензуру державних ЗМІ у 

недемократичних режимах, що, у свою чергу, обумовлює заборону доступу до 

деяких соціальних мереж та їх блокування на державному рівні у таких країнах 

як Китай або Іран. 

Особливу роль соціальні мережі загалом та facebook зокрема починають 

відігравати у питанні політичної мобілізації серед представників молоді. 
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Молодіжна політична участь передбачає спільну політичну дію, що заснована 

як діалог та діє через індивідуумів і групи, що прагнуть виявити свою думку, 

вплинути на суспільні проблеми. Важливо, ці діють вони поза формалізованими 

політичними установами та інституціями. Прикладами подібної політичної дії є 

старт нової політичної групи у соціальній мережі, що займається 

продукуванням політичних текстів, поширенням інформації, аналітичних 

матеріалів та різноманітного гумористичного контенту. Спільні політичні дії 

можуть: досягнути уваги великих аудиторій і мобілізувати їх у мережі; 

допомогти формуванню порядку денного через діалог забезпечення зворотного 

зв’язку з політичним керівництвом (онлайн і автономно); через постійне 

циркулювання у мережі певного контенту впливати на структурування 

глобального політичного порядку денного [14, р. 8]. 

Важливу роль у політичній активності в рамках мережі facebook відіграє 

не тільки безпосередня комунікація або поширення інформації, але й 

організація певних політичних перформансів, що дозволяють здійснювати 

кожному учаснику відповідного співтовариства власну само презентацію, 

спрямовану на донесення позиції з того або іншого питання [10, р. 17-18]. 

Дана проблема має і зворотній бік, оскільки зростанням можливостей для 

мобілізації електорату з боку політичних партій надає безпосередньо самим 

громадянам більше потенційних можливостей для перманентного політичного 

впливу на політичних діячів,які перебувають в якості постійного об’єкту для 

громадської уваги у мережі Інтернет [26, р. 7-8]. 

Таким чином, підсумовуючи все сказане вище, можна зробити наступні 

висновки. 

1. Зростання впливу соціальних мереж Інтернет (та facebook зокрема) на 

політичний процес обумовлено: більшою включеністю громадян у інтернет-

комунікацію, рядом переваг, які пов’язані з швидкістю обміну інформацією та 

інтерактивністю, що їх надає кожному мережа Інтернет, можливістю впливати 

через мережу Інтернет та соціальні мережі зокрема на нові, неохоплені раніше 

традиційною політичною комунікацією групи. Інтернет формує специфічну 
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культуру сучасного соціуму, у якій кожен учасник може виступати не тільки 

споживачем, але й творцем інформаційного та культурного продукту. 

Відповідно, інтернет-середовище перетворюється на новітню громаду, яка 

виступає своєрідним відображенням суспільства. 

2. Мобілізційний потенціал мережі facebook заснований на кількох її 

особливостях: широта охоплення аудиторії, що постійно зростає; 

міжособистісний контакт живих людей, що підвищує довіру до одержаної 

інформації та серйозність закликів до дій, можливість структурувати 

інформацію, яка надходить, здійснюючи менеджмент людей, спільнот та 

об’єднань, за якими слідкує користувач; спроможність кожного користувача 

виступати творцем як віртуального контенту, так і започатковувати суспільно-

політичні рухи, залучаючи до них нових користувачів. 

3. Особливо високий мобілізаційний потенціал мережа facebook має по 

відношенню до таких категорій, як молодь. Пояснюється це, з одного боку, 

ширшою присутністю молоді у соціальних мережах як більш готової до 

використання новітніх винаходів категорії, так і можливістю пристосування 

політичних месседжів у соціальних мережах до потреб кожної категорії 

громадян. 

4. В електоральних кампаніях мережа facebook може використовуватися 

дошить широко для реалізації наступних завдань: координація активних 

прихильників, оперативне інформування, перетворення споглядальної позиції з 

тих або інших проблем на активну участь у їх вирішенні. Досвід багатьох країн 

світу початку ХХІ ст. свідчить про приклади ефективного використання мережі 

facebook для досягнення політичних цілей. 

Перетворення Мережі у засіб масової комунікації сприяло різкому 

зниженню освітнього, вікового, професійного, матеріального та культурного 

рівня аудиторії Інтернету. Загальнодоступний характер Мережі перетворює її 

на об’єктивне дзеркало суспільства, що відображає часом низинні сторони 

людської природи. 

Також не варто забувати і про такий механізм мобілізації у мережі 
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Інтернет як форуми. Загалом, інтернет-форуми є одним із найвагоміших засобів 

роботи з паблік рілейшнз у мережі Інтернет та можуть бути визначені як клас 

веб-добатків, призначених для спілкування відвідувачів сайтів. При чому, саме 

слово «форум» у даному визначенні розуміється у своєму первісному значенні, 

як місце для спілкування (за аналогією до давноримського Форуму або 

сучасного британського Гайд-парку). 

За своєю ґенезою інтернет-форум є одним з найдавніших комунікаційних 

засобів мережі Інтернет. Фактично, це була перша форма веб-інтерактивності, 

котра дозволяла користувачам сайтів залишати свої враження а також 

пропозиції по їх наповненню. Поступово, із розвитком мережі форуми почали 

ставати невід’ємним елементом будь-якого авторитетного інтернет-ресурсу та 

дозволяли, насамперед, забезпечувати постійну комунікацію між власниками 

сайту та цільовою аудиторією. 

В мережній дискусії може взяти участь будь-який бажаючий, котрий 

пройде процедуру реєстрації, але найчастіше і цього не потрібно. На відміну від 

спілкування в реальному часі, в учасників дискусії є можливість обміркувати 

чужі репліки, підготувати і (при бажанні) відредагувати свої; завдяки 

пошуковим системам надаються дуже широкі можливості для пошуку 

необхідної в спілкуванні інформації. 

Відповідно, форуми одразу починають поділятися за тематичною 

спрямованістю, об’єднуючи, тим самим, фахівців та аматорів у певній (часто 

вузькоспеціалізованій) галузі, котрих приваблювала можливість обмінятися 

думками з цікавих для них проблем. Таким чином, форуми, як тематичне 

об’єднання користувачів мережі Інтернет, становлять вагомий інтерес для 

практики паблік рілейшнз у контексті роботи з цільовими групами. 

Можна виокремити декільки типів інформаційної роботи у мережі 

Інтернет: інтерактивність у роботі сайтів, безпосереднє інформування та 

комунікативна взаємодія з цьовими групами. Інтернет-форум дозволяє 

поєднати в одній структурі усі вищеназвані елементи роботи, оскільки містить 

у собі як широку інформаційну базу (особливо це притаманно для професійних 
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форумів), так і інтерактивність, у зв’язку із живим спілкуванням людей. 

Поєднання спілкування із серйозним інформаційним наповненням дозволяє 

найбільш повно використовувати форуми для політичних потреб та цілей. 

Гуртування членів віртуального мережевого співтовариства відбувається 

в специфічних формах. Часто будуються своєрідні віртуальні розширені родини 

- ця гра в родину може бути досить стабільною в часі і тривати протягом  

усього часу існування співтовариства, поповнюючись новими учасниками 

[146]. 

Тематичний форум збирає, як правило, найбільш активних представників 

цільової аудиторії, відверто зацікавлених у тематиці обговорення. Часто саме 

вони є експертами або лідерами громадської думки. Тому вплив на цю 

аудиторію нерідко супроводжується ефектом вірусного маркетингу, коли 

«заражені» ідеєю активні учасники самі починають розвивати й поширювати її. 

Важливо тільки, щоб процес був контрольованим. Тобто, для реалізації 

політичних цілей у інтернет-форумах, необхідно, насамперед чітко визначитись 

із задачами. В якості останніх може виступати: залучення нових прихильників 

для підтримки політичної сили або лідера, організація інтернет-спільноти у 

політичну форму політичної сили, поширення політичних ідей через лідерів 

думок, репрезентованих на форумі. 

Значна частина партій за допомогою «бригадних» вивчають реакцію 

певної категорії населення на дії й висловлення політиків, на різні ідеї 

політтехнологів, а також проводять на форумі агітацію, з іншого боку, вони 

запозичають ідеї і висловлення. Зі схожими цілями форум використовують 

журналісти, з тією різницею, що вони вивчають реакцію віртуального 

співтовариства на власні висловлення і ідеї і, звичайно, не проводять агітації 

[281, с. 27]. 

Після визначення із цілями та очікуваними результатами, необхідно чітко 

визначитись із цільовою аудиторією. У плані реалізації політичних цілей вона 

може бути як широкою (загальнополітичні дискусійні форуми), так і вузькою 

(ідеологічні форуми). Якщо у другому випадку результат може бути легшим у 
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плані досяжності, то перший несе у собі перевагу широти охоплення та 

потенціалу розвитку. 

Сам характер відповідного політичного форуму, що об’єднує 

потенційних однодумців, призводить до створення певного комунікаційного 

простору, у межах якого генеруються ідеї, довкола яких можуть виникати 

формалізовані утворення. Тому ключовими аспектами у політичній роботі з 

форумами є правильні цілі, вірно обрана тактика, готовність очолити 

комунікаційний процес для досягнення бажаних результатів. 

Якщо вести мову про загально-стратегічні аспекти роботи з форумами, то 

серед теоретичних моделей суспільної комунікації найбільш придатними є 

модель досягнення кумулятивного комунікаційного ефекту Чаффі-Роузера 

(невеликі інформаційні посили при їх поступовому розміщенні у кінцевому 

випадку можуть мати серйозні наслідки у плані зміни когніцій) та модель 

резонансних комунікацій Г.Г. Почепцова (актуалізація наявних у свідомості 

індивіда ідей та посилів) [276, с. 44]. 

Вплив має бути цілеспрямованим. Працювати з півсотнею форумів 

практично неможливо. Тому, слід, насамперед, визначити ключові згідно до 

цільової аудиторії, близькості політичної ідеології або підтримки тієї чи іншої 

політичної сили. Можна зосередитись на роботі з одним-двома ключовими 

ресурсами, що, однак, далеко не завжди означає підвищення ефективності, 

оскільки зусилля мають бути співмірними із потенційною аудиторією. 

Очевидно, приділення занадто серйозної уваги ресурсам з невеликою кількістю 

учасників для реалізації політичних цілей є недоцільним. 

Відповідно, можна виокремити кілька стратегій роботи з форумами: 

спеціалізована (серйозне просування ідей у відповідності до чіткої стратегії на 

кількох ресурсах), масштабна (передбачає охоплення якомога більшої кількості 

форумів із розміщенням стислих, але змістовних повідомлень). Вищеназвані 

стратегії можуть комбінуватися. Наприклад, можна обрати кілька ключових 

ресурсів для планомірної роботи, водночас, періодично розміщувати на 

суміжних ресурсах повідомлення із посиланням на базову інформацію. Це 
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дозволить комбінувати позитивні моменти обох стратегій. 

Форум, як певне об’єднання людей також підкорюється певним загально-

масовим закономірностям, які були визначені ще Г. Лебоном: ствердження, 

повторення та зараження [цит. за: 208, с. 273]. Тому для ефекту головне 

забезпечити узгодження повідомлень. Немає необхідності перетворювати на 

мету досягнення максимальної частоти повідомлень, головне - зберігати 

стабільний темп і розвивати ключову ідею. Для цього навіть на самих активних 

форумах достатньо 4- 5 повідомлень у день, але сформульованих у 

відповідності до ключової політичної ідеї. 

Ефективність впливу форуму підвищується завдяки інтерактивності. 

Людину, що дає зворотну адресу, легше переконати. Дискусія ведеться з 

реальною людиною, тому рівень довіри до учасника даної комунікації вищий, 

ніж до будь-якого знеособленого джерела інформації. Відповідно, необхідно 

приділити увагу оформленню анкети користувача форуму, починаючи від ніку 

(імені, під яким користувач виступає на форумі) і закінчуючи профілем 

користувача, що має містити належний рівень інформативності. Загалом, 

помилка «пустого профайлу» є однією з найрозповсюдженіших при роботі з 

форумами. «Якщо ви не заповните свій профайл, люди не будуть мати 

можливості довідатися про вас. Крім того, багато хто зі спамерів не 

заповнюють свої профайли, тому ваші повідомлення сприйматимуться як 

банальний спам. Ваш профайл повинен містити загальну інформацію про вас, 

фото, контактну інформацію. Не бійтеся вказувати особисту інформацію і дайте 

можливість оточуючим довідатись більше» [224]. Аналогічну думку обстоює 

російський фахівець з бізнес-розвідки Є.Л. Ющук, котрий, зокрема, зазначає 

наступне: «якщо хтось із учасників форуму не заповнив інформацію про себе, 

його свідомо будуть не поважати ті, хто інформацію про себе заповнив. Таких 

форумних анонімів прийнято називати ботами (від слова «робот»)… Бувають 

випадки, коли краще купити нік у постійного учасника форуму…» [291]. Річ у 

тім, що стаж участі у форумних дискусіях як ніщо інше впливає на 

авторитетність користувача. 
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Коли розпочинається робота з форумами, необхідно враховувати, що така 

робота може бути протяжною у часі та потребувати значних темпоральних 

ресурсів, оскільки будь-який форум є певною досить закритою соціальною 

групою. Входження до її складу потребує включення до загального 

дискусійного процесу, завоювання власного місця та авторитету серед інших 

учасників, що a priori не може бути швидким. Це може створювати певні 

суперечності щодо узгодження термінів політичної кампанії (наприклад, 

виборчої) та комунікаційного процесу, що необхідно враховувати ще до 

початку процесу. 

«Для того, щоб налаштувати роботу на форумах, потрібен час. На зміну 

загальної думки співтовариства з приводу тієї чи іншої проблеми може піти до 

декількох місяців. Важливе значення має послідовна і планомірна робота» 

[224]. 

На часовий проміжок включення користувача у роботу форуму 

впливають різні чинники, проте серед них ключову роль відіграє певна 

згуртованість об’єднаного форумом колективу однодумців. Постійні учасники 

форумів нерідко зустрічаються у реальному житті. Визнаний фахівець із 

інформаційних воєн і кризового PR Олександр Кузін вважає, що це в першу 

чергу справедливо для «локальних» форумів (тобто таких, які створені за 

територіальною ознакою) - міських, регіональних. Для Інтернет-форумів 

«національного» і, тим більше, «глобального» масштабу, особисте спілкування 

властиве меншою мірою. Крім того, саме з числа постійних учасників і 

рекрутуються модератори. Між модераторами форуму і постійними 

учасниками, як правило, є неформальний контакт. Те ж саме можна сказати і 

про контакти (і координації дій) постійних учасників між собою [291]. 

Після того, як перші кроки на форумі зроблені, необхідно переходити до 

безпосереднього виконання поставлених завдань. Для цього слід засвоїти 

декілька прийомів по управлінню дискусіями на форумах. Як не парадоксально, 

для того, щоб дискусія була контрольованою та керованою, вона повинна 

видаватися неупередженою і неконтрольованою. Тільки в цьому випадку 
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представники Інтернет-співтовариства готові повірити в пропоновані ідеї. Існує 

ряд інструментів, спрямованих, з одного боку, на контроль дискусії, з іншого 

боку - на залучення інтересу до неї. 

Російські дослідники [224] пропонують врахувати при цьому ряд 

моментів. Насамперед, грамотно має бути сформульована тема гілки форуму. 

Це означає, що назва має бути стислою та інформативною, проте цікаво та 

небанально сформульованою. Вона має привертати увагу та оживлювати 

інтерес. Необхідно бути готовими до конкуренції, оскільки у форумі можуть 

бути представлені різні політичні сили та діячі, котрі можуть активно залучати 

власних прихильників. Відповідно, гілки форуму у конкурентному середовищі 

мають нести у собі дещо провокативний зміст для оживлення дискусії та 

охоплення максимальної аудиторії. 

Повідомлення у гілці форуму мають бути стислими, інформаційними та 

дискусійними. Бажано використовувати риторичні конструкції, гумор, 

намагатися формувати власну манеру викладу матеріалу. Це дозволяє 

завоювати авторитет та прихильність членів формного співтовариства. 

Як відомо, політична комунікація може здійснюватися трьома основними 

способами: через ЗМІ, політичні організації та через міжособистісні контакти 

[48, с. 292-293]. Форум, як специфічний засіб поширення політичної інформації 

являє собою органічне поєднання усіх вищеназваних форм, виступаючи, з 

одного боку, доступним для загалу ЗМІ, організацією, що об’єднує сталий 

контингент індивідів та місцем, де відбувається неофіційний обмін думками. Це 

необхідно враховувати, під час формулювання повідомлень, як мають бути і 

інформативними (як у ЗМІ) і неформальними одночасно. 

Не слід перетворювати повідомлення у гілках форуму на розгорнені 

статті, адже занадто розлогі повідомлення часто викликають відразу та 

оминаються увагою учасників форуму. Виклад проблеми має здійснюватися 

поступово, у діалогічному обміні ідеями. Це дозволяє поетапно підключати до 

обговорення аудиторію. 

Часто результат залежить від характеру подачі інформації. Загалом, вона 
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може бути як повністю об’єктивною, так і викривленою. У випадку 

інформаційних маніпуляцій традиційно використовують ряд прийомів: 

фабрикування, викривлення, інтерпретація, приховування, маніпулювати 

заголовками та джерелами інформації, неточно цитувати. Очевидно, що в 

роботі з тематичними форумами необхідно враховувати підготовленість 

аудиторії та її доступ до альтернативних інформаційних джерел, тому саме 

інтерпретація фактів виступає основним напрямком роботи. 

Дискусія не має зупинятися за жодних обставин. Будь-яка тема, що не 

наповнюється новим контентом втрачає інтерес та відсувається на задній план, 

що означає неминучий крах комунікаційної стратегії. Необхідно забезпечити 

регулярну роботу з форумом, не залежно від кількості та обсягу повідомлень. 

Будь-яка робота з форумом передбачає два основні напрямки: надання 

позитивної інформації та відбиття негативних посилів. Є. Ющук відзначає одну 

ключову особливість подання інформації на форумі: негативна інформація 

завжди сприймається як об’єктивна, у той час позитивна – як оплачена 

заздалегідь [291]. Відповідно, необхідно бути готовими до різкої критики щодо 

будь-яких позитивних посилів. Для успішної протидії критиці слід заздалегідь 

сформувати комунікаційну стратегію, котра повинна включати в себе загальну 

тему дискусії, послідовність викладу матеріалу, можливі варіанти зворотної 

реакції, відповіді на негативні та позитивні відзиви. Мають бути заготовлені 

інформаційні повідомлення, різної тональності та інтенсивності. 

Розгортання дискусії повинно враховувати ступінь довіри та 

об’єктивності інформації на думку учасників дискусії. Відповідно, 

інтенсивність аргументації та формулювання категоричних думок має 

розгортатися у еволюційній площині, починаючи від найбільш нейтральних як 

за джерелом так і змістом, і до цілком послідовних та категоричних. 

Розпочинати дискусію бажано нейтрально та безособово, наприклад, із 

певної інформації з мережі Інтернет, що є загальнодоступною та може бути 

гарним зачином для дискусії. Згодом, під час розгортання процесу обговорення 

можна підключати і певні категоричні особистісні судження та аналіз, що 
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будуть сприйматися як вмотивовані та об’єктивні посили. Інформація 

сприймається як об’єктивна тоді, коли вона має кілька джерел підтвердження, 

що також необхідно враховувати. 

У підсумку комунікації, віртуальні співтовариства можуть виступати як 

форми самоорганізації громадянського суспільства. Прикладом такої 

самоорганізації на форумі «Української правди» є акція протесту «Дістали!» 

(яка відбулася 22 грудня 2008 року в Києві), організатори якої були активними 

учасниками форуму, де й обговорювали проведення акції [281, с. 127]. Робота з 

форумами може мати наступні політичні результати: зміну або трансформацію 

політичних переконань цільової групи, створення нового Інтернет-об’єднання 

із потенційним виходом у реальне політичне середовище, поширення бажаної 

інформації серед представників цільової групи, дослідження інформаційного 

простору, перевірка політичних ідей щодо їх відповідності очікуванням 

громадськості тощо. 

Продуктивна робота з Інтернет-форумами передбачає чітке планування 

заходів, очікуваних цілей та напрямків роботи. Фактором успіху виступає 

розуміння сутності форуму в якості цілісного соціального співтовариства, 

об’єднаного комунікаційним кодом та загальновизнаними правилами 

комунікації. Для реалізації поставлених політичних цілей під час комунікації на 

форумах необхідна інтеграція у співтовариство із поступовим розгортанням 

публікації політичних повідомлень, що мають відповідати традиціям даного 

мережевого співтовариства та не носити явно пропагандистського характеру. 

Отже, особливості проведення сучасних політичних кампаній 

зумовлюють необхідність врахування ролі технологій інформаційного 

забезпечення у мережі Інтернет. 

Успішна реалізація мобілізаційних мережевих технологій під час 

проведення президентської кампанії у США Б. Обамою 2008 року [33], а також 

закріплення успішного практичного досвіду під час президентських виборів 

2012 року продемонстрували світу, що мережа Інтернет за сучасних 

інформаційно-політичних умов перетворюється на один із вагомих факторів 
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організації будь-якої політичної кампанії. За сучасних умов Інтернет може бути 

використаний для забезпечення наступних напрямків політичної мобілізації: 

інформування, створення та поширення контенту, участі у політичних дебатах, 

блогінгу, політичній участі у соціальних мережах [23]. 

Серед засобів політичної комунікації у мережі Інтернет особливо 

виділяються т.зв. «соціальні мережі», які виступають у якості своєрідного 

«політичного форуму», у межах якого громадяни мають змогу обмінюватися 

думками. Проте особливу увагу у сучасному контексті серед новітніх засобів 

комунікації у мережі Інтернет привертає увагу twitter (англ. Twіtter - 

«цвірінчати», «щебетати», «базікати») - сервіс для публічного обміну 

короткими (до 140 символів) повідомленнями, використовуючи веб-інтерфейс, 

SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти. 

Публікація стислих повідомлень у форматі блогу одержала назву 

микроблоггінгу, і задала своєрідний формат стислої але насиченої подачі 

інформації. 

Початково даний сервіс замислювався в якості своєрідного замінника 

СМС-повідомленням, проте на даний момент він вже перетворився на 

величезне соціальне середовище, у якому сотні мільйонів користувачів 

регулярно обмінюються інформацією. 

Переваги twitter як засобу поширення політичної інформації є 

очевидними, адже даний сервіс дозволяє не просто читати, але й самостійно 

розповсюджувати прочитане (ре-твітити), що перетворює даний ресурс на 

зручний засіб поширення «вірусної інформації». 

Зокрема, найбільш цікаві повідомлення можуть одразу потрапити до 

уваги великої кількості читачів, які, у свою чергу, роблять його доступним для 

власних читачів і т.д. На відміну від соціальних мереж, де існує процедура 

додавання контактів, яка робить можливим взаємний перегляд контенту, у 

twitterі дана процедура  максимально полегшена, адже кожен може стати 

читачем будь-якого іншого аккаунту у мережі (стати «фолловером»), і, так 

само, перестати її читати. Це додає суттєвого динамізму у розвитку twitter як 
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комунікативного середовища. 

Раніше мережа Інтернет була переважно засобом обміну інформації. На 

даний момент мережа виконує важливі соціально-політичні функції: створення 

певного дискурсу довкола значимих суспільно-політичних проблем, 

генерування комунікативного середовища, що може виступати базою для 

громадсько-політичного руху, координація та взаємодія громадян між собою з 

метою вирішення певних спільних завдань або реалізації політичних проектів. 

При чому, особливе значення мережа набуває саме в якості 

координаційного засобу різноманітних протестних рухів, що обумовлено 

демократичністю, вільним та широким доступом до мережі, представленням у 

ній широкого спектру громадян. На відміну від досить вузького кола 

співробітників ЗМІ, які можуть контролюватися традиційними засобами 

цензури, мережа Інтернет є поліцентричною за своєю природою, що дозволяє 

громадськості продовжувати боротьбу навіть за умови припинення діяльності 

певних ключових інформаційних центрів. 

Оскільки мережа Інтернет виступає певним комунікативним 

середовищем, що функціонує згідно до власних закономірностей та формує 

автономну спільноту людей, які не контактують у фізичній реальності (або 

контактують нечасто), але тісно взаємодіють у реальності віртуальній, то 

подібні спільноти можуть швидко виникати довкола певних ідей (зокрема, 

політичних концепцій). 

Якщо на перших етапах становлення мережевої комунікації її 

використання обмежувалося пошуком інформації та міжособистісним 

спілкуванням, то перехід понад десятиліття тому до т.зв. реальності Web 2.0 

забезпечив вихід мережевої комунікації за традиційні межі та призвів до 

формування новітнього феномену – т.зв. «соціальних мереж», що являють 

собою певні ресурси, орієнтовані на міжособистісну взаємодію зареєстрованих 

на них людей. 

Уже на початку ХХІ ст. використання соціальних мереж під час 

протестних акцій набуває загального характеру, охоплюючи все більшу 
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кількість країн. Зокрема, відповідні Інтернет-ресурси відіграли ключову роль 

під час революційних подій т.зв. «арабської весни», коли саме у соціальних 

мережах координувався протест, організовувалися акції, здійснювалася агітація 

та мотивація учасників. Все це обумовило широку увагу до даної проблеми у 

сучасному науковому співтоваристві та виразилося у появі низки публікацій 

щодо проблем «інтернет-революцій». Водночас, постає гостра необхідність у 

дослідженні світового досвіду та визначенні ключових параметрів протетсної 

політичної мобілізації на постр-радянських теренах за допомогою соціальних 

мереж Інтернет. 

Під протесаною мобілізацією необхідно розуміти залучення громадян до 

акцій протесту. Окремі автори розмежовують політичну та громадянську 

мобілізацію, що, у свою чергу, дозволяють виділяти технології політичної 

мобілізації інформаційно-комунікативного та маніпулятивного плану 

[Курочкин0, с. 200]. Відповідно, перший варіант є природним, а другий – 

викривленням природної схильності громадян до виявлення громадянської 

позиції. Однак чіткого розмежування у даній ситуації не пропонується. 

Загалом, політична мобілізація є атрибутом політичного процесу у будь-

якій країні. Соціальні мережі з часом стають таким же звичним інструментом 

мобілізації і значимим чинником при організації масових протестних рухів, як 

канали традиційних ЗМІ, мобільні засоби зв'язку і безпосереднє «живе» 

спілкування. Відповідно, сучасна політична мобілізація з одного боку є 

продовженням традиційних засобів. Таких як, наприклад, пропаганда або 

агітація, які можуть здійснюватися і сучасними мережевими засобами. 

Водночас, на функціонування соціальних мереж як засообу політичної 

мобілізації впливають і особливості сучасних засобів політичної комунікації. 

Основою для побудови соціальних мереж виступають т.зв. «малі світи», 

що є об’єднанням певних територіально пов’язаних індивідів довкола 

вирішення певних побутових проблем або довкола спільних інтересів, хоча і 

містить також помітних громадянсько-мобілізаційний потенціал  [151, с. 201]. 

Інформація стає важливою мобілізуючою силою, а Інтернет - каналом 
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безпосередньої передачі. Очевидці і учасники подій, експерти, фахівці у 

відкритій формі обмінюються інформацією, різними точками зору. З'являється 

можливість порівняти отриману інформацію з даними офіційних ЗМІ, виявити 

причини подій,визначити сторони конфлікту. 

Таким чином, формується адресність мобілізації, виникають психологічні 

переживання, які примушують перейти до дії, що сприяє ідентифікації індивіда 

з учасниками руху, з його сенсом і цілями [240, с. 57]. 

У свою чергу для нового медійного простору характерно: 

Базування на цифрових технологіях, тобто основними носіями інформації 

є цифрові, які обробляються за допомогою електронно-обчислювальної техніки. 

У останні десятиліття з'являються такі засоби поширення інформації, як 

супутниковий зв'язок, кабельне радіо і телебачення, електронні текстові 

комунікаційні системи (відео, екранні і кабельні тексти), а також індивідуальні 

засоби накопичення і друкування інформації (касети, дискети, диски, 

принтери). 

Конвергенція. Версії багатьох традиційних ЗМІ представлені у 

віртуальному просторі, що робить інтернет дуже популярним з точки зору 

оперативності доступу до інформації. Причому конвергенція відбувається як на 

технічному рівні, так і на рівні стилю сучасної журналістики. Поступово 

розмиваються відмінності між журналістськими ролями. 

Глобалізація медійного простору. З цим пов'язана проблема контролю 

нових ЗМІ. Якщо раніше держава повністю контролювала традиційні видання, 

то у віртуальному просторі воно втратило цю можливість. 

Послідовна диверсифікація ЗМІ. Засобів масової інформації стає все 

більше і більше, а аудиторія - усе більш спеціалізованою, тому власники нових 

медіа повинні чутливо реагувати на переваги різних цільових груп. Також і 

політичні суб'єкти змушені це враховувати при використанні мобілізаційних 

технологій [115]. 

Варто виокремити концепцію netoкратії шведських дослідників А. Барда 

та Я Зондерквіста, які розглядають формування нової політичної системи під 
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назвою «плюрархія», за якої кожен індивід виступає атомізованим суб’єктом, 

що ухвалює рішення за себе, але не може ухвалювати їх за інших. Відбувається 

атомізація політичних гравців, що не можуть координувати взаємодію між 

собою, що призводить до формування нових структур – т.зв. «хабів». Останні 

керують політичним процесом у мережі, але не прямо а через «вкидання» тем 

для дискусій та формування дискурсу [за: 151, с. 203]. 

Відповідно, сама мережа перетворюється на складне утворення 

нерівномірних елементів, які теоретично є рівноправними, однак постійно 

конкурують за вплив. Політична мобілізація у мережі Інтернет має особливість, 

що вона може бути як реальною так і вірутальною У першому випадку вона 

означає перенесення громадського протесту у форми традиційних мітингів, 

демонстрацій та інших форм, у другому ж випадку все обмежується 

різноманітними акціями, що проводяться засобами самої мережі. 

Д. Воїнов наводить перелік видів політичної активності, що здійснюється 

в мережі, позділяючи її на конвенціональні і неконвенціональні політичні 

практики. Так, до стандартних, офіційних відносяться: 1) голосування 

(електоральна поведінка) на інтернет-виборах, конференціях, референдумах; 2) 

створення і тиражування політичної інформації за допомогою блогів, сайтів, 

інтернет-газет і т. д; 3) збір грошових коштів на підтримку партій або рухів; 4) 

участь в обговоренні політичних проблем у блогах, сайтах, телеконференціях 

політичних партій (рухів), віртуальних співтовариств, органів державної влади. 

До нестандартних форм політичної участі дослідник відносить хакерство 

відносно державних серверів і проведення різних несанкціонованих акцій, 

флеш-мобов та ін. за допомогою Інтернету [72, с. 90]. 

Політичну мобілізацію пов’язують із новітнім поняттям мережевої 

демократії, що позначає собою можливість для кожного індивіда брати участь в 

ухваленні політичних рішень за допомогою різноманітних інтернет-ресурсів. 

Відповідно, основою для подібної демократії виступає рівність доступу до 

подібних ресурсів для усіх громадян. Найбільш ефективна форма реалізації 

протестної кампанії - мережева. Мобілізація громадян в соціальні рухи 
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здійснюється за мережевим принципом за допомогою мережі Інтернет. Завдяки 

особливостям інтернет-комунікації,таким як інтерактивність, оперативність, 

екстериторіальність, цілеспрямованість, вибудовуються цілі співтовариства 

однодумців. Через інтернет-інструменти (соціальні мережі, блоги, форуми і так 

далі)створюється інформаційне поле, в якому відбувається мобілізація і 

самоорганізація громадян. 

Консолідація громадських організацій підвищує їх політичний вплив. 

Популярність і доступність інтернет-технологій  сприяють появі нових 

можливостей і способів комунікації,формують нову сферу інформаційної 

взаємодії,призводять до виникнення нових видів громадських стосунків. 

Важливим стає те, що змінюються способи і стратегії взаємодії держави і 

суспільства. Створені інтернет-платформи розкривають соціальний потенціал 

громадян. Механізми взаємодії в режимі on-line дозволяють простежити 

результати витрачених громадянами зусиль. Крім того, організація збору 

необхідних ресурсів носить комплексний характер, тим самим взаємодопомога 

громадян відбувається в різних аспектах - фінансовому, часовому, 

інформаційному і так далі [240, с. 57]. 

Широке поширення протесаної мобілізації у соціальних мережах 

виглядає із зовні як певний провокований процес. Це робить у рамках 

наукового дискурсу деяких пострадянських країн погляду на політичну 

мобілізацію у мережі як на провокований ззовні процес, який розгортається 

певними агентами впливу ззовні з метою підриву певного політичного ладу із 

середини за допомогою новітнього прошарку «мережевих активістів» [151]. 

На основі аналізу російських протестів 2012 року, дослідниками зроблено 

наступні узагальнення: 

По-перше, «Твіттер» виконував безліч функцій як одночасно, так і на 

різних етапах мобілізації, включаючи: узагальнення інформації, ідей і мемів, 

пов'язаних з мобілізаційними діями; поширення узагальненої інформації, ідей і 

мемів серед розширеної аудиторії; ефект луни, що сприяє зміцненню 

внутрішньогрупової солідарності і прихильності узагальненим мемам; 
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По-друге, у супротивних політичних «таборів» спостерігається значна 

розбіжність соціальної структури : Опозиційні мережі є відносно 

різноманітнішими і розрізненими, ніж проурядові; крім того, вони тісно 

пов'язані зі ЗМІ, які відрізняються значною присутністю в «Твіттері», що 

частково визначило переважання опозиції в «Твиттере» в цей періоді; 

Проурядові мережі відрізняються відносно більш високою концентрацією, 

інтенсивнішою комунікацією по встановлених каналах, а також роблять 

більший акцент на формальному розподілі ролей, ніж на неформальній участі; 

По-третє, впродовж усього даного періоду ключову роль в «Твіттере» 

грали професійні журналісти і ЗМІ, професійні блогери і громадські групи і 

політичні організації, тоді як вплив «неформальних» «Твіттеров» або 

«випадкових» твітів представляється мінімальним [87]. 

Ще одним цікавим спостереженням є порівняння кількості «лайків» і 

перепостів інформації мобілізаційного характеру, аналітичних статей і 

візуальних матеріалів. Лідерами, природно, являються демотиватори і меми, які 

орієнтовані на емоційну оцінку, на відміну від текстів, що апелюють до 

раціональної поведінки. Перегляд подібних візуалізованих матеріалів вимагає 

від користувачів значно менше зусиль, що, безумовно, впливає на їх 

популярність [280, с. 199]. 

Російські дослідники виділяють  технологічні аспекти, які дозволяють 

групам в соціальній мережі бути найбільш популярними:  наявність 

перехресних зв'язків з найбільш центральними акторами мережі; максимізація 

кількості взаємозв'язків з іншими групами;  постійне оновлення контенту, яке 

стимулює активізацію членів співтовариства; ув'язка on - line діяльності групи з 

off - line активністю; публікація або розміщення посилань на матеріали 

сторонніх інтернет-ресурсів; використання мотивуючих чинників : цитування 

лідерів думок, тиражування вже популярних у мережі фраз і стереотипів. 

Найбільш ефективним методом контролю над ситуацією є пропозиція 

альтернативного порядку денного, що може частково замістити опозиційний 

дискурс в Інтернеті. При цьому особливу роль відіграє правильно вибрана 
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цільова аудиторія для відповідної інформаційної політики. Приміром, масове 

залучення неполітизованих користувачів далеко не завжди приносить бажаний 

результат. Регулярний моніторинг і аналіз трендів дискусій, виявлення 

потенційних конфліктів, також важко переоцінити в контексті відвертання 

кризових ситуацій. У той же час, існування комплексної мережевої цензури без 

формування альтернативних медійних каналів, може негативно вплинути на 

спроби контролю за ситуацією. Ядро політичних активістів в таких випадках 

стає більш готовим до реалізації нестандартних рішень. Зворотною стороною 

цієї ситуації є силовий сценарій, при якому правоохоронні органи держави 

дістають полегшений доступ до особистих даних мережевих активістів, 

підозрюваних в порушенні закону і закликах до масових безладів. Тотальна 

мережева цензура (блокування головних ресурсів опозиційних активістів), 

введена під час загострення політичної обстановки, не гарантує зниження рівня 

мобілізації, а навпаки може привести до ескалації конфлікту поза Мережею. 

Тематична цензура може бути також неефективною у разі, якщо альтернативні 

джерела інформації (в т.ч. традиційні медіа) поставляють контент замість 

забороненого [244]. 

Популярність соціальних мереж і міра самоорганізації громадян, у тому 

числі, були зумовлені широким поширенням смартфонів, які перетворилися на 

медійні інструменти, будучи джерелами оперативної інформації і візуальних 

даних. Згідно з даними професора Університету імені шейха Зайєда (ОАЕ) М. 

Даффі, доля володарів смартфонів серед протестуючих в Єгипті складала 15%. 

За допомогою смартфонів діям учасників подій був наданий новий імпульс - 

активісти стали журналістами, що розміщували призначений для користувача 

контент практично в прямому ефірі. Окрім цього, смартфони дозволяли 

організовувати непідцензурну комунікацію (зокрема, йдеться про телефони 

Blackberry). 

На даний момент серед технологій протидії політичній мобілізації все 

більшу роль починає відігравати поширення т.зв. «фейкової інформації» - тобто 

неправдивих відомостей, що покликані деморалізувати політичних опонентів і 
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впливати на громадську думку. 

Термін «фейкові новини» Вікіпедія трактує як повністю або частково 

вигада-на інформація про суспільні події, явища, певних осіб, яка подається у 

ЗМІ під ви-глядом справжніх журналістських матеріалів. Часто мають 

гумористичний або са-тиричний характер і створюються з метою висміювання 

або привернення уваги до важливих суспільних проблем чи тенденцій [257]. 

Відповідно до цього визначення, фейкова інформація має благородну мету — 

викликати позитивні емоції або допомогти у розв’язанні суспільно важливої 

проблеми.  

Часто фейк трактують як синонім до поняття «неправдива інформація». 

Проте вважаємо таке тлумачення не зовсім коректним. Адже фейк передбачає 

навмисне перекручення, вигадування, дезінформування, а неправдива 

інформація може бути подана у ЗМІ випадково — через халатність журналістів, 

неуважність, недостатню перевірку інформації. Неправдива інформація може 

бути спростована засобом масової інформації, у якому вона була подана, а 

отже, дезінформаційний вплив на аудиторію буде не таким вагомим. 

Класифікувати фейкову інформацію можна за різними ознаками. 

Проаналізувавши найтиповіші приклади фейкових новин, ми виділили такі 

критерії, які можуть бути основою класифікації: за формою подання (текст, 

фото, відео, голосовий запис); за змістом (агітація, пропаганда, маніпуляція 

тощо); за тематикою (політичні, соціальні, світські, тощо); за призначенням для 

певної вікової категорії (для молоді, для зрілих людей, для пенсіонерів тощо); 

за джерелом інформації (від першого джерела, без джерела, невідоме джерело і 

т. д.) [128, с. 282]. 

Фейкову інформацію, як ми вже зазначали, пишуть з певною метою. Від-

повідаючи на запитання «для чого поширювати брехню?», ми виділили 

декілька типів фейків у соціальних медіа залежно від їхнього завдання: 

– фейки, які сіють паніку серед людей; 

– фейки, які розпалюють міжнаціональну (расову, релігійну тощо) 

ворожнечу; 
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– фейки, які поширюють хибні думки для того, щоб заплутати нас, 

відвернути від правди; 

– фейки, які маніпулюють свідомістю; 

– фейки, які рекламують когось або щось; 

– фейки, які приносять прибуток ЗМІ, що його поширює («жовта преса»); 

– фейки, які плямують чиюсь репутацію (найчастіше це фото, добре 

опрацьовані у Photoshop); 

– фейки, які мають розважальний характер. 

Відповідно, з технологічної точки зору досить ефективним є створення 

фейкової інформації з метою зниження рівня політичної мобілізації. 

При цьому, даний фейк повинен завдавати удару по основам 

мобілізаційної риторики, що поширюється у соціальних мережах. Наприклад, 

він може завдавати удару по ключовим ідеям, довкола яких здійснюється 

мобілізація, або по лідерам мобілізаційного руху, ставлячи під сумнів їх 

моральність або неупередженість. 

Власне, всі переваги мережевої політичної комунікації (знеособленість, 

особистісність, незалежність комунікаторів) робить її досить уразливою для 

поширення фейкової інформації, що набуває на даний момент особливо 

виского рівня поширеності. 

На основі всього сказаного можна зробити наступні висновки: 

1. Соціальні мережі Інтернет перевторються із засобів обміну інформації 

на сучасні комунікаційні простори, що сприяють формуванню політичного 

дискурсу та порядку денного, що обумовлює зростаючу їх роль для політичної 

мобілізації. 

2. Зручність соціальних мереж для протесаної політичної мобілізації 

обумовлена незалежністю та слабкою контрольованістю соціальних мереж з 

боку державних структур, плюралістичністю мереж, що не дозволяє припинити 

ретрансляцію повідомлень через зупинку роботи певних ресурсів, широким 

залученням до них громадян. 

3. Соціальні мережі можуть як формувати порядок денний, так і 
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виступати майданчиками для координації безпосередніх протестних акцій. 

4. Форми протесної активності також можуть бути різноманітними. 

Найголовніше те, що соціальні мережі створюють у суспільстві певний 

загальний фон для осмислення політичних подій, формуючи, таким чином, 

громадську думку не безпосередньо, але через визначення тем політичного 

дискурсу. 

5. Протидія протестній мобілізації у соціальних мережах вимагає від 

сучасних державних структур новітніх підходів. Зокрема, просте цензурування 

джерел інформації є неефективним, оскільки самі засоби є легкозамінними, а 

інформація, яка потрапила у мережі Інтернет, практично не може бути видалена 

з неї без залишків. Від’єднання певних країн або регіонів від мережі теж не 

може бути достатньо ефективним засобом, оскільки сформований дискурс буде 

підтримуватися у інших формах (від СМС-повідомлень і до прямої взаємодії). 

Ефективна протидія протестній мобілізації у соціальних мережах вимагає 

впливу на сам політичний дискурс мереж через формування альтернативних 

тем. 

Зрозуміло, що це ставить сучасні недемократичні режими перед задачею 

забезпечення протидії вищеназваним аспектам мобілізації громадян, що можуть 

становити для них загрозу. Дослідження того, як протидіяли різні 

недемократичні режими „twitter-революціям”, засвідчує, що методи можуть 

бути поділені на дві різнорівневі групи. 

Перша група позначає формальну протидію. Вона може здійснюватися у 

двох основних видах: юридичному та фізичному. Юридична протидія 

виражається у правових обмеженнях, що накладаються на доступ до мережі 

Інтернет або до певних ресурсів, що санкціонується владою, яка і визначає 

відповідний перелік „небезпечних” Інтернет-порталів. Може бути заблокований 

доступ до певних інформаційних джерел, блогів, соціальних мереж тощо. 

Ефективність даного засобу протидії політичній мобілізації є досить 

обмеженою. Найбільш вдалий приклад подібних обмежень – це Китай, де владі 

вдалося організувати досить розгалужену та комплексу систему обмежень 
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доступу громадян до певних ресурсів. Завдяки економічному тиску, влада 

змогла домогтися співпраці з потужними іноземними інформаційними 

корпораціями (наприклад, такими як Google), що дозволило фільтрувати 

інформацію навіть на рівні пошукових ресурсів. Проте, у більшості інших країн 

подібних підхід щодо протидії політичній мобілізації не видається занадто 

ефективним, оскільки блокування певних ресурсів може бути подолане 

простою їх зміною, а кількість потенційних комунікаційних майданчиків у 

мережі Інтернет є практично необмеженою. 

Фізична протидія мобілізації здійснюється шляхом припинення доступу 

до мережі Інтернет на певних територіях у визначений термін часу. Зокрема, 

так політичній мобілізації намагалася протидіяти влада ряду арабських країн 

(Єгипту зокрема), коли там почалися революційні виступи. Даний засіб є 

досить низьким у плані ефективності. Звісно, таким чином можна послабити 

координацію протестувальників, але всі ці дії здійснюються уже тоді, коли 

мобілізація здійснилася і протестний рух сформувався. Відповідно, 

сформований рух швидко знаходить інші можливості для координації дій 

(наприклад, смс-повідомлення). Так можна загальмувати, але не зупинити 

мобілізацію. Повне ж відокремлення країни від мережі Інтернет неможливе 

через економічні мотиви. 

Друга велика група засобів протидії політичній мобілізації у мережі 

Інтернет – це „змістовна” протидія. Вона полягає у тому, що влада не 

намагається не допустити громадян до мережі або певних ресурсів, але 

намагається впливати на мобілізаційні рухи через саму мережу, підриваючи їх 

зсередини. 

Це може здійснюватися через інформаційне засмічення каналів, по яким 

здійснюється політична мобілізація. Зокрема, певна кількість інтернет-ботів, 

котрі є агентами впливу, а не просто небайдужими громадянами, розміщують 

велику кількість беззмістовних, провокаційних повідомлень, що дозволяють 

переванатважити інформаційні канали та не дозволити поширювати по них 

справді важливу інформацію. 
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Наступна форма змістовної протидії політичні мобілізації у мережі 

Інтернет – це поширення неправдивої інформації (т.зв. „фейків”) [73], яка має 

понижувати моральних дух учасників протестного політичного руху, 

посилювати їх зневіру у результаті та недовіру до лідерів, залякувати та 

поширювати страх. Це також може здійснюватися за участю „ботів”, котрі 

одержують відповідні інструкції та розсилають повідомлення по ресурсам, що 

користуються найбільшою увагою потрібних цільових категорій громадян. 

Не варто забувати про такий засіб змістовної протидії політичній 

мобілізації як переведення протестної активності у віртуальну площину, коли 

невдоволення громадян каналізується та спрямовується у сферу не реальних 

політичних дій, а у генерування виключно віртуальної політичної активності. 

Зокрема, у формах різноманітних флеш-мобів у мережі Інтернет, подання 

певних колективних петицій, інформаційних атак на певні портали тощо. Всі ці 

дії об’єднує те, що вони не виходять за межі мереж Інтернет та не набувають 

якості реальної політичної дії. Загалом, це набуває хатактеру т.зв. 

«кліктивізму», тобто активізму у мережі Інтернет, що виражається виключно у 

«кліках», тобто поширенні та коментуванні наявної там інформації [15]. 

Також необхідно назвати таку форму протидії політичній мобілізації у 

мережі Інтернет як створення підставних віртуальних лідерів, які повинні 

очолити потенційний протест, але спрямовувати його у бажаному для 

політичного керівництва напрямку. Зокрема, схема тут може бути застосована 

наступна: поява у мережі Інтернет з певними публікаціями на гострополітичні 

теми нового учасника дискусії, завоювання ним авторитетом та активне 

просування даної постаті у число авторитетів мережі Інтернет, неформальне 

очолення даною особовою мережевих протестних настроїв, спрямування 

протестних настроїв у бажаному напрямку (віртуалізація протесту, ставлення 

під сумнів цілей і задач протесту, розвінчання лідерів протесту тощо). 

Тож необхідно сказати, що посилення ролі мережі Інтернет у політичній 

мобілізації (зокрема, протестній мобілізації у недемократичних країнах) 

вимагає від авторитарних режимів все більш специфічних форм протидії. 
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Відповідно, спостерігається постійне збагачення форм і методів контр-

мобілізації, які вже не обмежуються виключно зупиненням доступу до мережі 

Інтернет. 

Сучасна політична комунікація відзначається зростаючою роллю 

різноманітних засобів мережі Інтернет, які дозволяють не просто забезпечувати 

донесення необхідної інформації, але й створюють умови для зворотного 

зв’язку із суспільством. Політик перетворюється із єдиного суб’єкта політико-

комунікативного процесу, що володіє своєрідною монополією на власне 

публічне слово, на одного із суб’єктів, що перебуває під постійним 

інформаційним тиском з боку інтренет-активістів (блогерів) та журналістів. 

Завдяки впливу мережі Інтернет, політична комунікація перетворюється 

із сфери діяльності невеликої кількості індивідів, які розігрують видовище для 

пасивної більшості, у комунікативне середовище, в яке можуть бути залучені 

великі маси громадян, які не просто сприймають інформацію, але виступають 

активними учасниками політико-комунікативного процесу, коментуючи, 

ретранслюючи чи створюючи власний інформаційний продукт. 

Серед засобів політичної комунікації у мережі Інтернет особливо 

виділяються т.зв. «соціальні мережі», які виступають у якості своєрідного 

«політичного форуму», у межах якого громадяни мають змогу обмінюватися 

думками. Проте особливу увагу у сучасному контексті серед новітніх засобів 

комунікації у мережі Інтернет привертає увагу twitter (англ. Twіtter - 

«цвірінчати», «щебетати», «базікати») - сервіс для публічного обміну 

короткими (до 140 символів) повідомленнями, використовуючи веб-інтерфейс, 

SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти. 

Публікація стислих повідомлень у форматі блогу одержала назву 

микроблоггінгу, і задала своєрідний формат стислої але насиченої подачі 

інформації. Початково даний сервіс замислювався в якості своєрідного 

замінника СМС-повідомленням, проте на даний момент він вже перетворився 

на величезне соціальне середовище, у якому сотні мільйонів користувачів 

регулярно обмінюються інформацією. 
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Переваги twitter як засобу поширення політичної інформації є 

очевидними, адже даний сервіс дозволяє не просто читати, але й самостійно 

розповсюджувати прочитане (ре-твітити), що перетворює даний ресурс на 

зручний засіб поширення «вірусної інформації». Зокрема, найбільш цікаві 

повідомлення можуть одразу потрапити до уваги великої кількості читачів, які, 

у свою чергу, роблять його доступним для власних читачів і т.д. На відміну від 

соціальних мереж, де існує процедура додавання контактів, яка робить 

можливим взаємний перегляд контенту, у twitterі дана процедура  максимально 

полегшена, адже кожен може стати читачем будь-якого іншого аккаунту у 

мережі (стати «фолловером»), і, так само, перестати її читати. Це додає 

суттєвого динамізму у розвитку twitter як комунікативного середовища. 

Загалом, роль нетрадиційних засобів політично мобілізації у мережі 

Інтернет постійно зростає, що відображає інтенсифікацію інформаційних 

процесів сучасної політики. Останньою відомою технологією, яка пов’язана з 

політичною мобілізацією у мережі Інтернет, називають т.зв. технологію “Big 

Data” [9]. 

До цього часу найочевиднішим прикладом застосуванням аналізу Big 

Data була реклама. Банери пропонують користувачам Інтернету ті товари, які 

вони шукали раніше в «пошуковику». Але після Brexit і перемоги Дональда 

Трампа на виборах стало зрозуміло, що цей метод може бути застосований і в 

цілком політичних цілях. 

За оприлюдненою і ЗМІ інформацією, за інтернет-кампаніями як перед 

референдумом в Британії, так і перед виборами президента США стоїть одна і 

та ж фірма, яка займається аналізом Big Data - Cambridge Analytica, яку очолює 

Александр Нікс. Компанія використовує метод аналізу поведінки користувачів 

соціальних мереж, який розробив польський психолог і експерт психометрії 

Міхал Козінський. Процес, який він розробив, досить простий. Спочатку люди 

проходять онлайн-тест, завдяки якому можна визначити особисті цінності. 

Потім проводиться оцінка поведінки в Facebook, «лайків», а також стать і місце 

проживання. Козінський стверджує, що на основі 68 «лайків» у соціальній 
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мережі можна визначити колір шкіри людини з вірогідністю 95%, його 

сексуальну орієнтацію з вірогідністю 88%, а головне - яку з політичних партій 

вона підтримує. 

Маркетинговий успіх Cambridge Analytica заснований на трьох ключових 

підходах: психологічний поведінковий аналіз, заснований на «моделі океану», 

аналіз Big Data і таргетингова реклама, тобто реклама, яка максимально 

відповідає характеру конкретної людини. Cambridge Analytica також 

використовує різні IQ-тести і невеликі програми в інтернеті, щоб отримати 

«лайки» від користувачів Facebook, які вони ставлять свідомо. Опираючись на 

висновки такого дослідження, команда Трампа зверталася до американців не з 

узагальненими політичними меседжами, а з такими, які б максимально 

відповідали настроям кожного конкретного виборця. 

В день третіх теледебатів між Трампом і Клінтон команда Трампа 

відправила в соціальні мережі 175 тисяч різних варіантів послань. Вони 

відрізнялися дрібними деталями, щоб максимально точно психологічно під 

лаштуватися під конкретних користувачів. 

Була також запущена кампанія в соціальних мережах, націлена на те, щоб 

стримати виборців Гілларі Клінтон. Наприклад, в кварталі Маленький Гаїті в 

Маямі розповсюджувалася інформація про те, що «Фонд Клінтон» відмовився 

брати участь в ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті. Таким чином, жителів 

переконували не голосувати за кандидата-демократа. 

Проте, технологія Big Data та її застосування зазнають також і серйозної 

критики з боку сучасних дослідників. Зокрема, таргетована реклама дійсно 

більш ефективна, ніж реклама, не адаптована до запитів аудиторії. Це 

пояснюється тим, що аудиторія з більшою ймовірністю зрозуміє і запам'ятає 

рекламні повідомлення, підготовлені з урахуванням її запитів. Однак між 

сприйняттям рекламного повідомлення і самою дією (наприклад, голосуванням 

за Трампа на виборчій дільниці) - є суттєва різниця. На вибір виборця впливає 

дуже багато факторів: успішна реклама - лише один з них, і далеко не 

вирішальний. 
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Набагато сильніше на вибір людини впливає її економічне становище, 

наявність роботи, цінності (наприклад, ставлення до прав людини). Різні 

методи микротаргетингу застосовуються зараз майже у всіх великих 

політичних кампаніях - зрозуміло, у штабі Хиллари Клінтон ці інструменти теж 

не залишили без уваги. Більше того, та ж Cambrіdge Analytіca у ході праймеріз 

працювала не тільки над відносно успішною кампанією Теда Круза, але і над 

очевидно провальною кампанією Бена Карсона. 

Один із фахівців з технологій політичної комунікації у мереж Ханнес 

Грассеггер визнав [50], що мікротаргетинг використається в передвиборних 

кампаніях уже багато років, а оцінити його ефективність в умовах таємного 

голосування важко. Також на його думку перемогу Дональда Трампа 

забезпечило безліч факторів, і метод Cambrіdge Analytіca не є єдиним або 

ключовим. 

Крім того, у європейських та американських ЗМІ критики зазнавали: 

методологія підрахунку зростання підтримки Трампа; те, що значна частина 

електорату Трампа не належить до груп, які користуються соціальними 

мережами (білі американці без вищої освіти); крім того, сама подача інформації 

про використання таргетування у соціальних мережах багатьма дослідниками 

вважалася спекулятивною. 

Загалом, необхідно відзначити, що технології таргетування у соціальних 

мережах безперечно мають значний потенціал для політичної мобілізації, 

оскільки враховують у собі ключові особливості Інтернету як комунікативного 

середовища: 1) персоніфікованість та індивідуалізм; 2) диверсифікацію 

інформаційних каналів; 3) можливості впливу на окруемі групи та аудиторії. 

Водночас, для того, аби сформувати ставлення до сучасних технологій 

таргетування у мережі необхідно більше даних, і однієї переможної кампанії Д. 

Трампа для цього видається замало. Крім того, необхідно відзначити, що сам 

Трамп переміг також і завдяки особливостям американської виборчої моделі, 

що допускає перемогу кандидата, який набрав менше голосів.  

Підсумовуючи все сказане вище, необхідно відзначити, що у мережі 
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Інтернет набувають все більшого значення нетрадиційні засоби та інструменти 

політичної мобілізації. 

За сучасних умов мережа Інтернет перетворюється на один із ключових 

засобів політичної мобілізації. Зокрема, цьому сприяє: поширеність доступу до 

мережі та залученість до неї широких верств громадян, можливість вільного 

циркулювання політичних ідей, спілкування з живими людьми та можливість 

координації спільних дій, створення певних співтовариств, що можуть 

виступати консолідуючими центрами. Особливого значення політична 

мобілізації у мережі Інтернет набуває для сучасних недемократичних 

політичних режимах, де відсутня свобода слова та бодай відносно незалежні 

ЗМІ, а будь-які інформаційні потоки жорстко контролюється. За таких умов 

мережа Інтернет перетворюється ледь не на єдиний засіб донесення 

альтернативної інформації та координації суб’єктів громадянського 

суспільства. 

Відповідно, це все виразилося у феномені т.зв. „фейсбук-революцій”, що 

охопили на початку ХХІ ст. ряд країн арабського світу, та виразилися у 

масштабних протестах громадян проти місцевих авторитарних режимів та 

завершилися їх поваленням. „Соціальні мережі” (facebook, twitter) дозволили 

протестному руху каналізуватися, координувати дії, створити альтернативний 

інформаційний канал, що зрештою і дозволило протестам перемогти. 

Все це перетворює мережу Інтернет на один із найпотужніших засобів 

політичної мобілізації у сучасному світі. У першу чергу – протестної 

мобілізації, що спрямована на зміну або повалення наявного політичного 

режиму. Зрозуміло, що це ставить сучасні недемократичні режими перед 

задачею забезпечення протидії вищеназваним аспектам мобілізації громадян, 

що можуть становити для них загрозу. Дослідження того, як протидіяли різні 

недемократичні режими „фейсбук-революціям”, засвідчує, що методи можуть 

бути поділені на дві різнорівневі групи. Перша група позначає формальну 

протидію. Вона може здійснюватися у двох основних видах: юридичному та 

фізичному. 
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Юридична протидія виражається у правових обмеженнях, що 

накладаються на доступ до мережі Інтернет або до певних ресурсів, що 

санкціонується владою, яка і визначає відповідний перелік „небезпечних” 

Інтернет-порталів. Може бути заблокований доступ до певних інформаційних 

джерел, блогів, соціальних мереж тощо. Ефективність даного засобу протидії 

політичній мобілізації є досить обмеженою. Найбільш вдалий приклад 

подібних обмежень – це Китай, де владі вдалося організувати досить 

розгалужену та комплексу систему обмежень доступу громадян до певних 

ресурсів. Завдяки економічному тиску, влада змогла домогтися співпраці з 

потужними іноземними інформаційними корпораціями (наприклад, такими як 

Google), що дозволило фільтрувати інформацію навіть на рівні пошукових 

ресурсів. Проте, у більшості інших країн подібних підхід щодо протидії 

політичній мобілізації не видається занадто ефективним, оскільки блокування 

певних ресурсів може бути подолане простою їх зміною, а кількість 

потенційних комунікаційних майданчиків у мережі Інтернет є практично 

необмеженою. 

Фізична протидія мобілізації здійснюється шляхом припинення доступу 

до мережі Інтернет на певних територіях у визначений термін часу. Зокрема, 

так політичній мобілізації намагалася протидіяти влада ряду арабських країн 

(Єгипту зокрема), коли там почалися революційні виступи. Даний засіб є 

досить низьким у плані ефективності. Звісно, таким чином можна послабити 

координацію протестувальників, але всі ці дії здійснюються уже тоді, коли 

мобілізація здійснилася і протестний рух сформувався. Відповідно, 

сформований рух швидко знаходить інші можливості для координації дій 

(наприклад, смс-повідомлення). Так можна загальмувати, але не зупинити 

мобілізацію. Повне ж відокремлення країни від мережі Інтернет неможливе 

через економічні мотиви. 

Друга велика група засобів протидії політичній мобілізації у мережі 

Інтернет – це „змістовна” протидія. Вона полягає у тому, що влада не 

намагається не допустити громадян до мережі або певних ресурсів, але 
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намагається впливати на мобілізаційні рухи через саму мережу, підриваючи їх 

зсередини. 

Це може здійснюватися через інформаційне засмічення каналів, по яким 

здійснюється політична мобілізація. Зокрема, певна кількість інтернет-ботів, 

котрі є агентами впливу, а не просто небайдужими громадянами, розміщують 

велику кількість беззмістовних, провокаційних повідомлень, що дозволяють 

переванатважити інформаційні канали та не дозволити поширювати по них 

справді важливу інформацію. 

Наступна форма змістовної протидії політичні мобілізації у мережі 

Інтернет – це поширення неправдивої інформації (т.зв. „фейків”), яка має 

понижувати моральних дух учасників протестного політичного руху, 

посилювати їх зневіру у результаті та недовіру до лідерів, залякувати та 

поширювати страх. Це також може здійснюватися за участю „ботів”, котрі 

одержують відповідні інструкції та розсилають повідомлення по ресурсам, що 

користуються найбільшою увагою потрібних цільових категорій громадян. 

Не варто забувати про такий засіб змістовної протидії політичній 

мобілізації як переведення протестної активності у віртуальну площину, коли 

невдоволення громадян каналізується та спрямовується у сферу не реальних 

політичних дій, а у генерування виключно віртуальної політичної активності. 

Зокрема, у формах різноманітних флеш-мобів у мережі Інтернет, подання 

певних колективних петицій, інформаційних атак на певні портали тощо. /Всі ці 

дії об’єднує те, що вони не виходять за межі мереж Інтернет та не набувають 

якості реальної політичної дії. 

Також необхідно назвати таку форму протидії політичній мобілізації у 

мережі Інтернет як створення підставних віртуальних лідерів, які повинні 

очолити потенційний протест, але спрямовувати його у бажаному для 

політичного керівництва напрямку. Зокрема, схема тут може бути застосована 

наступна: поява у мережі Інтернет з певними публікаціями на гострополітичні 

теми нового учасника дискусії, завоювання ним авторитетом та активне 

просування даної постаті у число авторитетів мережі Інтернет, неформальне 
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очолення даною особовою мережевих протестних настроїв, спрямування 

протестних настроїв у бажаному напрямку (віртуалізація протесту, ставлення 

під сумнів цілей і задач протесту, розвінчання лідерів протесту тощо). 

Підсумовуючи все сказане вище, необхідно сказати, що посилення ролі 

мережі Інтернет у політичній мобілізації (зокрема, протестній мобілізації у 

недемократичних країнах) вимагає від авторитарних режимів все більш 

специфічних форм протидії. Відповідно, спостерігається постійне збагачення 

форм і методів контр-мобілізації, які вже не обмежуються виключно 

зупиненням доступу до мережі Інтернет. 

Відео-обмінний ресурс youtube.com широко використовується для чітко-

позиціонованого вірусного відео-контенту, що має впливати на цільові групи 

виборців та громадян, посилюючи їх інтерес за допомогою неординарних 

форми та змісту повідомлень. 

Ресурс мікро-блогів twitter набуває все більшого значення як у 

електоральній, так і у протестній політичній мобілізації. Зокрема, він може 

виступати в якості засобу прямої комунікації з політичними діячами та 

політичними силами. Даний ресурс може використовуватися для масового 

поширення певних повідомлень, та, одночасно, відслідковування реакцій на 

них серед цільових груп громадськості. Крім того, twitter може бути потужним 

засобом протесаної політичної мобілізації, координації рухів громадян, 

поширення інформації за умови блокування основних інформаційних каналів. 

В якості протидії небажаній для влади політичній мобілізації можуть 

використовуватися як традиційні засоби (заборона або обмеження доступу до 

мережі Інтернет), так і нетрадиційні (засмічення інформаційних каналів, 

переключення уваги, створення та поширення неправдивої інформації). 

Підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Високий потенціал у мережі Інтернет є і у сфері політичних технологій 

інформаційного впливу з метою мобілізації громадськості. 

2. Зокрема, такі ресурси як сервіс мікро-блогів twitter та соціальні мережі 

перетворюються на механізми політичної мобілізації у період революційних 
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подій, що обумовлено важкістю контролю цих мереж з боку влади, та 

можливістю самоорганізації громадян через пряму комунікацію у мережі. 

Відповідно, саме ресурси мережі є основним компонентом сучасних 

мобілізаційних політичних технологій. 

3. Як інструмент політичної мобілізації, соціальні мережі та блогосфера 

дозволяють: визначати теми політичної комуінкації, створювати альтернативні 

канали поширення інформації, забезпечувати пряму взаємодію учасників 

політичних рухів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЯМОЇ ДІЇ 

5.1. Особливості сучасних технологій прямої політичної дії 

Традиційно у межах політичних технологій інформаційного впливу 

важливе місце відводиться технологіям прямого впливу – тобто впливу через 

організацію масових політичних акцій, що покликані забезпечити необхідний 

політичний ефект через демонстрацію згуртованості певної соціальної групи, а 

також її масовості та готовності відстоювати певні ідеї. 

Відмінними рисами масових заходів є, по-перше, залучення в проведені 

акції значної кількості громадян, а, по-друге, спонукання учасників цих акцій 

вступати у взаємодію один з одним, а не тільки з політиком. Це означає 

перетворення простого публічного виступу на взаємодію між самими 

учасниками даного виступу. Це, у свою чергу, означає можливість для 

синергетичного впливу групи як на оточуючих, так і на саму себе. 

Масові акції дозволяють долати роз'єднаність аудиторії, об'єднувати 

людей нехай у тимчасові, але більш стійкі групи, де починають діяти особливі 

психологічні закони групової поведінки.  

Б.Грушин називає [89] такі загальні ознаки масових явищ: 

• статистичний характер спільноти, який виражається в тім, що дана 

спільнота, збігаючись із чисельністю її дискретних «одиниць», складає 

самостійне, цілісне утворення, яке відрізняється за своїми закономірностями і 

властивостями від елементів, що її складають; 

• стохастична (імовірна) природа спільноти, яка знаходить вираження у 

тому, що «входження» індивідів у дану спільноту є «випадковим», 

неупорядкованим, здійснюється за формулою «може бути, а може й не бути», 

розмитими межами, невизначеним кількісним і якісним складом; 

• ситуативний характер існування спільноти, який полягає в тім, що вона 

утворюється і функціонує виключно на базі і в межах тієї або іншої конкретної 

ситуації, в результаті чого є нестійким утворенням, що змінюється під дією 

випадковостей; 

• виражена гетерогенність (різнорідність) складу спільноти, яка 

виявляється в «порушенні» меж між всіма існуючими в суспільстві 
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соціальними, демографічними, політичними, регіональними, освітянськими та 

іншими групами. 

Охоплені єдиним поривом люди можуть піти за своїм вождем, якщо він 

накаже, вони будуть чинити протиправні дії, громити і грабувати. Але цей 

вплив тимчасово, воно проходить у міру того, як людина повертається до 

ситуації, де він повинен сам особисто приймати рішення. 

Разом з тим повернення до вихідної системи цінностей і установок стає 

можливим, коли ця система сформувалася і носить стійкий характер. Якщо ж у 

людини не склалися стійкі переконання, то слова оратора, повторені в єдиному 

пориві разом з натовпом, можуть осісти в пам'яті, запам'ятатися і перетворитися 

в судження, сприймається як своє власне. Саме ця особливість поведінки в 

натовпі робить можливим перетворення мітингів у масові пропагандистські 

акції, орієнтовані на привнесення в світогляд громадян нових ідей і принципів. 

На відміну від мітингів участь у зборах, ходах і пікетах зазвичай не 

супроводжується різким підвищенням емоційного фону, людина більшою 

мірою зберігає розсудливість, здатність контролювати свої дії. Однак у будь-

яких спільних акціях спрацьовує ефект причетності. У групі людина починає 

орієнтуватися на очікування інших людей і вибудовувати свою поведінку у 

відповідності з цими очікуваннями. 

Масові заходи, що проводяться в ході політичної кампанії, можуть бути 

різноманітними. Прийнято виділяти такі їх основні види [217, с. 239-240]: 

• збори, коли люди збираються в спеціально відведеному або 

пристосованому для цього місці, приміщенні. Збори, на відміну від розглянутих 

в попередньому розділі зустрічей політика з населенням, - багатолюдно і має 

можливість колективного обговорення позначених на порядку денному питань; 

• мітинг - масову присутність громадян в певному місці для публічного 

висловлення громадської думки з певної проблеми; 

• демонстрація - організоване публічне вираження суспільних настроїв 

групою громадян з використанням під час пересування плакатів, транспарантів 

та інших засобів наочної агітації; 
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• хід - масове проходження громадян за заздалегідь визначеним 

маршрутом з метою залучення уваги до яких-небудь проблем; 

• масове пікетування - форма публічного вираження думок, 

здійснюваного без пересування та використання звукопідсилюючої технічних 

засобів шляхом розміщення у пікетованого об'єкта груп громадян, які 

використовують плакати, транспаранти та інші засоби наглядної агітації. 

Дані заходи можуть виконувати низку функцій: 

• інформування населення. Безперечно, за сучасних умов збільшується 

кількість можливих джерел інформації, однак публічний характер висловлення 

позиції часто впливає на підвищення ваги даного слова; 

• переконання. Публічні виступи завжди підпорядковані прагненню 

оратора переконати слухачів у правоті озвучуваних ідей. При цьому, живий 

контакт дозволяє підвищити як кількість можливих прийомів та засобів 

переконання, так і можливості для їх використання; 

• мобілізація. Під час мітингів виникає особлива емоційна атмосфера, яка 

перетворює людей на масу, готову реагувати на заклики промовців. Тому 

мітинги проводять щоразу, коли людей треба спонукати на будь-яку дію; 

• демонстрація політичної сили. Можливість зібрати значну кількість 

громадян – найкращий індикатор підтримки, впливовості та політично ваги 

політиків; 

• формування політичної ідентичності. Участь у політичних заходах – 

найкращий механізм політичної ідентифікації громадян. Варто нагадати, що в 

умовах сучасної України саме участь у політичних заходах («Майдан» або 

«Антимайдан») виступає ключовим індикатором політичної ідентичності та 

ціннісно-світоглядного вибору. 

Однак зазначені психологічні механізми в політичних заходах не 

запускаються автоматично. Для їх прояви необхідно створити ряд умов. Тому 

при проведенні масових акцій важливо орієнтуватися на ряд принципів [89, с. 

245-247], в яких враховуються особливості психології масової поведінки. 

Принцип перший - символічність місця. Для проведення політичних 
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мітингів і маніфестацій бажано вибирати площі і вулиці, що мають символічне 

значення. Як правило, це - центральні вулиці і площі, які у жителів міста, 

селища асоціюються з важливими подіями. Хода по вулиці, що знаходиться на 

околиці міста, буде сприйматися як менш значуще політичне явище, навіть 

якщо його організатори зберуть у свої колони досить багато людей. У випадку 

сучасної України подібним місцем став Майдан Незалежності, однак символізм 

даного місця вийшов за межі географічної прив’язки, і «майдан» став терміном 

політично боротьби на позначення особливої форми масових протестів на 

головній площі країни. 

Принцип другий - масовість. Акція дійсно повинна бути масовою. Зі 

збільшенням чисельності учасників мітингу або ходи зростає відчуття 

масштабності події, його політичної значущості. Крім того, у ЗМІ можуть 

з'явитися повідомлення про провал акції. У підсумку мітинг, який готувався як 

демонстрація народної підтримки, перетвориться на руках політичних 

конкурентів в аргумент політичної неспроможності. Слід також мати на увазі, 

що на великій площі навіть тисяча чоловік можуть виглядати як невелика 

група. Подібний ефект сприйняття масовості не як чогось об’єктивного, а 

суб’єктивного враження, може активно використовуватися у різноманітних 

політичних маніпуляціях. 

Принцип третій - атмосфера спільності. Люди, які зібралися на площі, 

повинні відчувати свою особливість, приналежність до групи, що виконує 

важливу місію. Для цього учасників акції треба постачити роздатковим 

матеріалом, що символізує їх приналежність до групи. Це можуть бути великі 

значки, банти, пов'язки, прапорці, шапочки, футболки і т.д. Вони допоможуть 

зробити людей в чомусь схожими один на одного нехай навіть на час, що в 

свою чергу неминуче викличе у них відчуття приналежності до групи. Для 

позначення мети акції важливо забезпечити розгортання транспарантів, 

плакатів з гаслами політичної кампанії. Засоби наочної агітації додадуть акції 

особливий вигляд, стануть орієнтиром для бажаючих приєднатися до неї. Для 

того щоб підкреслити політичну приналежність мітингувальників, слід 
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розгорнути прапори із символікою відповідної партії або суспільно-політичного 

руху. 

Принцип четвертий - емоційний настрій. Необхідно ввести присутніх 

людей в такий емоційний стан, який відповідає цілям проведеного мітингу або 

маніфестації. Для вирішення цього завдання, крім оформлення мітингу і колон 

демонстрантів, використовується музика, яка робить сильний вплив на 

підсвідомість людини, задає певний ритм, що викликає однотипні спонтанні 

реакції у багатьох людей. Сучасна техніка дозволяє використовувати при 

проведенні політичних мітингів спеціальні світлові ефекти. Якщо мітинг 

проводиться в сутінковий час, то особлива підсвічування може справити сильне 

психологічне враження. Це тим більше важливо, що з настанням темряви у 

людей слабшає критичне сприйняття навколишнього, вони мимоволі 

підкорюються магії світлових ілюзій. 

Принцип п'ятий - сприйнятливість. Присутні на площі люди повинні бути 

готовими до того, щоб уважно слухати ораторів, адекватно реагувати на їх 

заклики. Роль ораторів на мітингах двояка. З одного боку, вони повинні стати 

центром тяжіння, сприяти єднанню людей, посилювати спонтанно виникає 

почуття спільності. А з іншого - вони повинні вміти вносити в охоплену 

єдиними емоціями натовп певні ідеї та гасла.  

Встановленню емоційного зв'язку з ораторами сприяє спільне повторення 

гасел, слоганів, хорове виконання гімнів. Ось чому організація скандування 

являє собою важливу частину підготовчої роботи. Для цього в натовпі 

розподіляються спеціально підготовлені люди. Вони, як відлуння, підхоплюють 

в потрібний момент гасло, озвучений оратором, і втягують в скандування усіх 

присутніх на мітингу. Отже, масові заходи багатофункціональні для політичних 

кампаній. Крім того, кожен такий захід стає прекрасним інформаційним 

приводом, що дозволяє переводити масові заходи із площини простої 

демонстрації позиції на заходи опосередкованого впливу, коли безпосередня 

подія перетворюється на інформаційний привід, який, у свою чергу, провокує 

подальші згадування у ЗМІ, та, відповідно, увагу та інформаційний резонанс. 
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Це призводить до формування таких специфічних форм масової 

політичної участі, як, наприклад, т.зв. «флеш-моб». Проблема використання 

флеш-мобів у політиці має нетривалу історію дослідження, що зумовлено 

недавнім зародженням даного феномену. Водночас, саме у пострадянських 

країнах флеш-моб все частіше стає явищем політичної боротьби. Зокрема, 

опозиційні рухи Росії та Білорусі все частіше організовують власні акції у 

вигляді флеш-мобів, використовуючи, зокрема, комунікативний потенціал 

мережі Інтернет. За таких умов, флеш-моб стає вже не просто формою 

громадської активності, але засобом політичного позиціонування тих чи інших 

політичних сил, котрі використовують потенціал даної масової акції як засобу 

публічного донесення власної позиції. 

Загалом, флеш-моб (Flash Mob) - заздалегідь спланована масова акція, у 

якій група людей (мобберів) раптово з'являється у громадському місці. 

Протягом декількох хвилин люди із серйозним виглядом виконують заздалегідь 

заплановані дії абсурдного характеру (згідно до сценарію) і потім швидко 

розходяться в різні сторони, начебто нічого не трапилося… Від інших методів 

Flash Mob відрізняється тим, що група людей робить однотипні дії» [252]. 

Флеш-моб (flash mob) – явище відносно нещодавнього походження. Перші 

прояви даної форми масових акцій зафіксовані на початку літа 2003 року у 

США. Згодом у надзвичайно стилі терміни організація флеш-мобів охопила 

інші країни. Сутнісно флеш-моб видається достатньо простим як у плані 

організації так і відповідно до змісту.  

Зокрема, проведення флеш-мобів передбачає самоорганізацію значної 

кількості людей за допомогою сучасних засобів комунікації (Інтернет, 

мобільний телефон), котрі збираються у певний час у певному місці і чітко (та 

синхронно) виконують заздалегідь обговорений раніше комплекс дій. Основна 

суть подібного заходу полягає у стихійності, одночасності і, абсурдності дій. 

Головний задум у даному випадку полягає у розриві структури повсякденності 

через внесення у неї елементів хаосу. Відповідно, коли випадковий глядач 

опиняється пасивним учасником акції, спостерігаючи довкола божевільні дії, це 
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виводить його за межі традиційного, звичного та замкненого світу. Звичній 

уявлення про «правильні» соціальні дії ставляться під сумнів, тим самим 

завдається удару по звичній структурі оточуючого світу. 

Це означає як можливість для учасників акції самостійно вийти за межі 

повсякденної рутини, розважитись так і засвідчити певну позицію оточуючому 

світу. Потенційна анонімність спілкування в Інтернеті, «розчинення» себе в 

електронному просторі, де індивід - це набір технічних даних, зафіксованих в 

іp-адресі, накладається на реальний світ і виражається у нових формах 

соціальної взаємодії [138, с. 190]. Відповідно, це породжує нову соціальну 

структуру суспільства, що представлена у віртуальній реальності та 

вибудовується не на основі традиційних соціальних параметрів (вік, 

стратифікація, стать), а згідно до нових, заданих мережею (наприклад, 

приналежність до того або іншого Інтернет-співтовариства). Ця нова структура 

маніфестує себе у реальному житті через флеш-моби. 

Організація флеш-мобів передбачає дотримання певного набору 

заздалегідь визначених правил. Зокрема, це: 1) Відсутність централізованого 

керівництва. Ніхто не може персоніфікувати владу у флеш-мобі. І тому кожен 

може стати координатором акції. 2) Повна демократія. Акції проводяться 

шляхом голосування. Ніхто не зобов'язаний приходити на акцію, що йому не 

подобається. Кожен вільний проводити свої акції, якщо збере достатню 

кількість бажаючих взяти у ній участь. 3) Несумісність із політикою. Акції 

флеш-мобу не можуть бути політичної спрямованості. 4) Повна відмова від 

будь-яких грошових відносин. Ніхто не може стягувати гроші за участь у флеш-

мобах і ніхто не може платити гроші за участь у флеш-мобах. 5) Повна відмова 

від висвітлення акції у ЗМІ. Тому що основним завданням флеш-мобу є 

бажання здивувати людей, якнайменше людей повинні знати про саме 

існування флеш-мобу. Усі спроби ЗМІ вийти на зв'язок з мобберами 

закінчуються наполегливим проханням відмовитися від своїх намірів. 6) Повна 

деперсоніфікація. Учасники флеш-мобу повинні якнайменше знати один одного 

[51]. 
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Як бачимо, у даному випадку флеш-моб виступає втіленням Інтернет-

філософії вільного та позбавленого кордонів міжособистісного спілкування. 

Уже це виводить дані акції за межі проюву «мережевого гумору». 

Організація флеш-мобів передбачає розподіл ролей, зокрема, наступним 

чином: організатори натовпу; активісти; послідовники - люди, які рівняються 

на активістів; люди, які керуються цікавістю, та потрапили у натовп; люди, які 

потрапили у юрбу випадково - перехожі на вулиці. Щоб бути справжнім 

лідером натовпу, потрібно мати не інтелект, а високу чутливість, щоб миттєво 

відчувати натовп [207, с. 129]. Загалом, не зважаючи на демократизм, 

організація флеш-мобів (як і будь-яка інша організація) передбачає наявність 

людей з виразними лідерськими якостями. При чому, вони мають два ключові 

параметри: 1) «мережевий авторитет» - спроможність впливати на людей у 

віртуальній мережі; 2) реальне лідерство – спроможність організовувати великі 

маси для реалізації поставленої мети. 

Залежно від форми прояву флеш-моб може мати різний привід. Але цей 

привід обов'язково з'явиться у вигляді сценарію на спеціальному сайті.   Другий 

етап - це обговорення сценарію. Третій -  поява людей на місці проведення 

акції. Четвертий - дії лідерів, які повинні дати умовний знак, що акція почалася. 

П'ятий - це активізація натовпу лідером. Шостий - це групова активна дія, що 

може змінюватися залежно від форми флеш-мобу [207, с. 128-131]. 

Першопочатково флеш-моб не був передбачений, як політична або PR-

Акція - усі учасники, як правило, були незнайомими людьми, необ’єднаними в 

які-небудь угруповання. Більше того, як було відзначено вище, використання 

акцій флеш-моб з політичними цілями було заборонено правилами даних акцій. 

Передбачалося, що флеш-моб є вільним самовираженням та мистецькою 

акцією, а не засобом для реалізації певних політичних цілей. Більше того, 

флеш-моб був своєрідним засобом соціального протесту, через абсурдизацію. 

Проте, очевидно, що подібна форма вираження ідей не могла опинитися 

поза увагою політичних сил, що стояли перед задачею донесення тих чи інших 

ідей громадськості. Флеш-моб мав цілий ряд виразних переваг, що посилювали 
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значення даних акцій для політичного процесу. Зокрема це: 1) наочність та 

виразність; 2) ємність форми вираження; 3) потенціал для залучення значної 

кількості представників громадськості. 

Відповідно, акції, організовані за принципом флеш-мобу почали 

проводитися ще на початку ХХІ ст. Зокрема, перший флеш-моб на Алтаї був 

організований політичною партією. На центральній площі зібралися 50 Дідів 

Морозів, «щоб відсвяткувати Новий Правий Рік» (це була акція УПС). 

Незвичайний сценарій політичного флеш-мобу був знайдений на одному 

білоруському сайті: «П'ятнадцять членів революційної групи переодягаються у 

«каторжників» і надягають сірі пальто. За допомогою SМS вони призначають 

зустріч на головній вулиці столиці у момент, коли там багатолюдно. У 

призначений час вони знімають пальто і стають схожими на каторжників. Вони 

викрикують по кілька разів: «Я голосую за Х!»; Х, зрозуміло, є місцевим 

політиком, якого потрібно дискредитувати. Потім маніфестанти надягають 

пальто і швидко розходяться» [122]. 

Проте, виникає питання, чи можна подібні акції розцінювати як справжні 

флеш-моби, оскільки у даному випадку дотримується лише критерій масовості, 

але відсутні засади анонімності, випадковості, демократичності та 

некерованості. Фактично, у даному випадку мова йде швидше про певну форму 

політичного мітингу, структуровану відповідно до зовнішнього вигляду флеш-

мобу. 

У випадку політичного використання, флеш-моб втрачає беззмістовність, 

але одночасно втрачає і незаангажованість [159, с. 44]. Це вже не прояв 

мережевої самоорганізації, а організація мережевого співтовариства згідно до 

визначеної політичної мети. 

Російський політолог Ілля Яшин пропонує на позначення подібних до 

флеш-мобу за формою, але сутнісно відмінних політичних заходів термін 

«проривна акція», що являє собою «нетривале за часом (миттєве) 

театралізоване політичне дійство, спрямоване на залучення суспільної та 

медійної уваги до тієї або іншої суспільно значимої проблеми, що полягає у 
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появі у певний час та у певному місці деякого числа політичних активістів, що 

роблять заздалегідь погоджені дії з політичним підтекстом» [295]. 

Модель організованої «проривної» акції протесту передбачає: 1) 

генерацію ідеї; 2) визначення плану дій, підготовку та інструктаж учасників; 3) 

оповіщення преси (анонс без уточнення суті і подробиць заходу); 4) поява у 

певний час у певному місці деякого числа політичних активістів, що роблять 

заздалегідь погоджені дії; 5) Після фіксування представниками ЗМІ 

«картинки», активісти розбігаються по заздалегідь наміченому маршруті таким 

чином, щоб не бути затриманими міліцією; 6) На місці проведення «проривної» 

акції в якості «спікера» (особи, уповноваженої спілкуватися з пресою) 

з'являється представник організації, що проводить акцію, і дає представникам 

ЗМІ необхідні коментарі, відповідає на питання. 

За такого розуміння, «проривна акція» близька до так званого «смарт 

мобу» (smart mob - розумний натовп), яким Ю. Такер називає технологію 

доцільного зібрання людей для реалізації певного соціально-художнього 

замислу [247, с. 84-85]. Якщо флеш-моб керується критеріями випадковості, 

миттєвості та абсурдності, то смарт моб є проявом цілком продуманих намірів. 

Відповідно, проривна акція у даному випадку виступає різновидом медіа-акцій, 

що проводяться виключно із розрахунку на висвітлення у мас-медіа. 

Можна виокремити деякі особливості флеш-мобу у порівнянні із 

«проривною акцією»: 1) люди, що приймають участь в акції флеш-моб, 

незнайомі один з одним, не є членами однієї громадської або політичної 

організації; 2) сценарій флеш-мобу не має якої-небудь конкретної мети; 4) 

флеш-моб розрахований, у першу чергу, на людей, які є безпосередніми 

свідками акції, і не ставить як самоціль появу у ЗМІ матеріалів про проведену 

акцію; 5) несподіванка і спонтанність появи учасників на місці проведення акції 

[295]. Тобто, у даному випадку, різниця флеш-мобу у порівнянні з іншими 

масовими акціями полягає у цілях та формах організації. Також ключовою 

особливістю флеш-мобу як громадської акції є те, що її учасників поєднує 

виключно знайомство у мережі Інтернет. 
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Навряд чи можна казати, що флеш-моб як акція є безцільною. Коректніше 

зауважити, що цілі флеш-мобів є неочевидними та не пропагандуються 

безпосередньо. Тобто, за удаваною безцільністю можна знайти значний та 

змістовний пласт інформації. Зокрема, позбавлений смислу на перший погляд 

перформанс (масове театралізоване дійство) може завдавати потужного удару 

по базовим суспільним цінностям через доведення до абсурду або висміювання. 

Не зважаючи на те, що флеш-моб зародився як аполітична акція, у ньому можна 

віднайти значний політичний потенціал. Насамперед, він полягає у реалізації 

через флеш-моб механізму позиціонування тієї чи іншої політичної сили. 

Як відомо, позиціонування являє собою механізм маркетингових 

комунікацій, зміст якого Дж. Траут визначав як не створення чогось нового 

(ідей, концепцій, пропозицій), а у маніпулюванні уже наявними у суспільній 

свідомості образами [219, с. 15]. Тобто, позиціонування виходить із 

необхідності оперування особливостями соціально-психологічного сприйняття 

та мислення. Наявні ідеї використовуються як базис для впливу на суспільну 

свідомість. Відповідно, сам процес впливу за такого підходу виглядає як 

вивчення форм суспільної свідомості та їх використання для реалізації власних 

цілей. 

Флеш-моб має значний потенціал у політичному позиціонуванні, оскільки 

він передбачає використання форм самоорганізації громадянського суспільства. 

Механізм проведення політичного флеш-мобу з метою позиціонування 

передбачає активного використання мережі Інтернет як бази для моніторингу 

суспільних настроїв та безпосереднього майданчика для організації активістів. 

У даному випадку, проведення політичного флеш-мобу не передбачає 

безпосереднього впливу. Необхідно лише вірно оцінити загальний хід 

суспільної думки, визначити його потенціал для власних цілей, запустити ідею 

з метою перевірки потенційної реакції аудиторії, сформувати сценарний план 

акції та опублікувати його. 

Якщо флеш-моб реалізується відповідно до вимог позиціонування та 

враховує загальні закономірності розгортання громадської думки, то він цілком 
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може бути успішним. Флеш-моб набув особливого поширення серед 

опозиційних політичних сил, що є цілком зрозумілим та обґрунтованим. Влада 

не може позиціонувати себе через флеш-моби як відверто несерйозні політичні 

акції, які можуть негативно позначитись на іміджі влади. 

Іноді можна відзначити деякі винятки із загального правила. Зокрема, 

можна згадати акцію під назвою «патріотичний флеш-моб», яку напередодні 

Дня Перемоги провела у Волгодонську громадська організація «Молода гвардія 

Єдиної Росії» (молодіжна організація правлячої партії). «У переддень Дня 

Перемоги 8 травня в 22:00 на площі Перемоги активна молодь Волгодонська 

запалила сотні свіч на пам’ять про загиблих у ВВВ. Утворивши спочатку 

величезне коло, як символ єдності, учасники з палаючими свічами в руках у 

лічені секунди перешикувалися в «живі» слова «Я пам'ятаю». Настала хвилина 

мовчання, а після над площею, як гуркіт грому, пролунало: «Я пам'ятаю! Я 

пишаюся!» - це 500 чоловік у єдиному пориві сім разів прокричали головне 

гасло акції. Весь захід тривав кілька хвилин і закінчився тим, що сотні свіч 

були поставлені у підніжжя стели Перемоги» [195]. 

Проте, у даному випадку мова на справді йде не про флеш-моб, а про 

особливу форму мітингу чи, точніше, перформансу (масового театралізованого 

дійства), який було організовано з метою позиціонування правлячої партії як 

сили, що зберігає пам'ять про Велику Вітчизняну війну. Очевидно, що подібна 

організація не стала б організовувати справжній флеш-моб через не 

прогнозований потенціал подібних акцій. Адже організація флеш-мобу 

передбачає використання ресурсів мережі Інтернет, де, зокрема, представлені 

прихильники не лише владних політичних сил. Відповідно, вони могли б 

цілком втрутитися у процес, нівелювавши її зміст. Тому на пострадянському 

просторі флеш-моб, переважно, є інструментом позиціонування опозиційних 

сил. 

Причини цього є очевидними: 1) оскільки часто опозиційні сили не 

можуть організовуватися у традиційних формах, то громадська активність 

переноситься у мережу Інтернет, де потенційні активісти гуртуються і 
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утворюють свої об’єднання; 2) анонімність та знеособленість учасників флеш-

моб, котрі часто не знають один одного, дозволяє зменшувати потенціал 

переслідування учасників акції владними структурами; 3) провокативний та 

неочевидний зміст акцій дозволяє приховувати справжній смисл та проводити 

серйозні заходи під виглядом несерйозних; 4) за умови заборони на висвітлення 

акцій опозиційних сил, що може негласно існувати у преси та телебачення, 

саме флеш-моби мають найвищий потенціал привернути увагу ЗМІ. 

За умов Білорусі подібні акції набули поширення ще з початку ХХІ ст. 

Спочатку вони проводилися як класичні флеш-моби - зненацька люди 

збиралися і одночасно робили однакові дії, що не мають ніякої іншої мети, крім 

як несподіванка та синхронність, та розходилися. У період політичної 

активізації 2004-2006 років, флеш-моби стали перетворюватися у форму прояву 

політичної активності. Разом з тим, специфіка флеш-мобів була поступово 

втрачена, але були освоєні і перейняті деякі прийоми та технології.  На думку 

білоруських дослідників, політичні флеш-моби - це модернізовані пікети, які 

спочатку увібрали в себе риси політичного перформансу, а потім і деякі 

організаційні та зовнішні риси флеш-мобів. Природа політичного пікету 

проявлялася в тематиці і цілях проведених акцій і в тому, що розрізнені акції 

набували організованих форм. Процес цілеспрямованої організації спонтанних 

флеш-мобів у загальний рух, з метою використання даної технології для 

підтримки громадської активності, ми будемо розглядати як громадську 

ініціативу: «політичний флеш-моб рух»[71]. 

У даній ситуації скоріше підходять автономістські моделі, що трактують 

WWW як засіб реалізації радикальної політики, опозиційної діяльності, поза 

централізованими ієрархічними структурами. Досить згадати широко відомі 

білоруські флеш-моби, організатори і ідейні натхненники яких активно 

пручалися інкорпорації в рух А. Мілінкевича, акцію «Подаруй Лукашенко його 

Лунет!» (www.fromlu.net) і багато інших «автономних вільних зон» в WWW 

[241, с. 118]. 

Часто флеш-моб може бути єдиною можливою формою соціального 
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протесту. Так, усіх розчарованих скасуванням мітингу 20 березня 

калінінградців опозиція закликала влаштувати флеш-моб на міському ярмарку. 

Як повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на свого кореспондента в 

Калінінграді, по місту поширюються листівки наступного змісту: «Будинок Рад 

20 березня 13.00. Громадяни йдуть на ярмарок тому, що мітинг заборонили! А 

ти?» Кореспондент агентства також передає про появу в Інтернеті закликів 

влаштувати «протестний і мовчазний флеш-моб, що по масовості повинен 

перевершити всі попередні мітинги». Акція, що пройшла в Калінінграді 30 

січня 2010 року, викликала загальноросійський резонанс, тому що в ній взяли 

участь близько 10 тисяч чоловік, що зажадали відставки уряду країни на чолі з 

Володимиром Путіним [118]. Відповідно, політичний флеш-моб стає, за таких 

умов, основною формою громадської активності. Влада має можливості і 

повноваження для забороним мітингів, однак заборонити флеш-моб (якого 

формально і не існує) влада de facto не може. 

Загалом, необхідно відзначити, що флеш-моб являє собою масову акцію, 

що організовується через мережу Інтернет та передбачає участь не пов’язаних у 

реальному житті людей та спрямована на провокативний вплив на суспільну 

свідомість. Першопочатково флеш-моб, як мистецька та культурна акція, 

протиставляв себе політиці. Проте, як форма громадянської самоорганізації, він 

містив у собі значний політичний потенціал, який останніми роками починає 

активно використовуватися. Насамперед, флеш-моб є засобом політичного 

позиціонування, що дозволяє певній соціальній групі організуватися у мережі 

та виразити власну позицію. Часто, за умов тиску влади на опозиційний рух, 

саме флеш-моб (як анонімна, віртуальна та «несерйозна» акція) є єдиною 

можливістю заявити про себе. 

Підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Особливістю сучасних політичних технологій інформаційного впливу, 

що орінтовані на мобілізацію громадськості, є їх тісна інтегрованість із 

мережевими комунікаціями, що найбільш повно відображено у технології 

«флеш-мобу».  
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2. В загальному вигляді дана технологія розгортається за такою схемою: 

запуск інформаційного приводу у мережі, організація масового заходу, 

перетворення масового заходу на інформаційний привід для мережевої 

комунікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 2. Технології інтеграції дії та комунікації в політиці  

Масові політичні акції та прийоми політичного впливу далеко не завжди 

працюють прямо у контексті декларованих цілей та задач. Більше того, вплив 

подібних заходів у сучасному світі нерідко носить опосередковане значення, а 

декларовані цілі суперечать реальним задачам. 

Як відомо, у праці “The Personal Influence”, яка вийшла друком 1965 р., Е. 

Катц і П. Лазарсфельд розробили “двоступеневу модель комунікації”. 

Макрокомунікативний процес було структуровано на дві стадії: спочатку 

повідомлення мас-медіа сприймаються активною частиною аудиторії — 

“лідерами думок”, а потім від них міжособистісними каналами транслюються 

пасивній частині, байдужій до радіо і газет. 

Подібні ідеї, проте, висловлювалися ще у 40-х роках, коли під час 

емпіричних досліджень ролі мас-медіа у виборчих кампаніях не знайшлося 

доказових підтверджень тому фактові, що пропагандистські зусилля преси і 

радіо помітно впливають на результати голосування. У той період люди, 

зауважили П. Лазарсфельд і Е. Катц, “виявляли схильність голосувати так, як 

завжди, фактично так, як це постійно робили їхні сім’ї”. Те, що 

макрокомунікативна реальність формується не в ізольованому просторі, а 

немовби вклинюється в соціальний світ з притаманними йому складними 

відносинами між суб’єктами і джерелами важливої і змістовної інформації, 

здавалося прийнятним припущенням.  

“Двоступенева модель” ґрунтувалася на гіпотезі про те, що стосовно 

масової комунікації індивіди дотримуються різних соціальних ролей. Деякі з 

них активні у сприйнятті та поширенні знань і цінностей, що їх повідомляють 

мас-медіа. Це, безумовно, пов’язано з їхніми статусами, комунікативними 

здатностями особистості, регулярними контактами з газетами і радіо. Інші ж 

досить інертні у спілкуванні з мас-медіа, а тому найчастіше звертаються до 

неформальних джерел або переказів повідомлень лідерами референтної групи. 

Отже, вплив масової комунікації не завжди прямий і безпосередній. Скоріше 

він проходить через шлюзи й опосередковування соціального оточення 

індивідів. 



272 
 

Відповідно, часто задачею масового політичного заходу стає не прмий 

вплив та залучення усіх громадян (що неможливо), а, швидше, мобілізація 

найбільш включених у політичний процес громадян. Водночас, сучасні 

політичні акції змушені постійно «конкурувати» за увагу громадськості, 

оскільки медійний простір і так перенасичений, і більшість масових заходів 

залишаються поза увагою широких суспільних верств. Це обумовлює зростання 

ролі т.зв. «перформансів», тобто акцій театралізованого характеру, що 

покликані привернути увагу до певної проблеми або ідеї. 

Поняття перформансу та перформативності належить до числа 

міждисциплінарних категорій сучасної науки « У першу чергу до них можна 

віднести прагматику і теорію мовних актів у лінгвістиці, конверсаційнний 

аналіз (аналіз розмови або соnversatіon analysіs), етнометодологию і 

гендерологію (порівн., наприклад, розробку наукових проектів 

«перформативність і ідентифікація статі», «гендерна перформативність» і 

обговорення їх результатів у науковій пресі), неориторику і постмодерністську 

політологію, літературознавство, дискурсивну психологію, символічний 

інтеракціонізм, які у своїй сукупності і утворюють комплексний підхід під 

загальною назвою «соціальний конструкціонізм», що являє собою один з 

новітніх підходів цілого спектру соціально-гуманітарних наук» [221, с. 42]. 

Відповідно, це означає необхідність інтеграції різних підходів для 

напрацювання комплексного підходу до сутності явища політичного 

перформансу. Насамперед, необхідно відзначити, що політичний перформанс є 

соціально-значимою дією. На відміну від інших дій, соціальна дія реалізується з 

метою комунікативного впливу на соціум. Це дія не заради очевидного 

результату, а заради впливу на суспільну свідомість. Соціальні дії традиційно 

супроводжують людство протягом усього періоду його існування. Достатньо 

згадати таку первісну форму соціальних дій як ритуал. 

Різноманітні публічні дійства супроводжують соціум від найдавніших 

часів. Зокрема, К.-Г. Юнг, аналізуючи ритуали первісних суспільств, зазначає, 

що серед них «одні з найважливіших: ініціація при настанні статевої зрілості, 
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традиційні церемонії, пов'язані з весіллям, народженням, смертю. Всі ці 

церемонії, дотримувані з найбільшою точністю і старанністю в примітивних 

культурах, ще вільних від чужого впливу, очевидно, споконвічно слугують для 

запобігання психічних ушкоджень, які при їх відсутності могли б відбутися у ці 

періоди..» [цит. за: 210, с. 216]. 

Політична сфера традиційного суспільства підкорювалася загальній 

логіці та була глибоко ритуалізованою. Масові дійства супроводжували будь-

які значимі політичні події: коронацію правителя, виконання релігійних 

обрядів, взаємодію влади та суспільства. Політичний ритуал виконував 

функцію сакралізації влади, через її освячення у формі урочистих дійств. Крім 

того, ритуал, як незмінна послідовність дій, що передається із покоління у 

покоління, виступав елементом традиційної легітимації влади (у термінології 

М. Вебера), вираженням її спадковості. 

Як зазначає Г.Г. Почепцов, ритуальна цивілізація була зорієнтована в 

минуле, не знаючи майбутнього. Спрямованість у минуле властива культурам 

давнього світу і середньовіччя [209, с. 220]. Сила масового політичного дійства 

виражалася у сакральності, незмінності та непорушності, при чому суб’єкт 

ритуалу виступав втіленням вищих, потойбічних сил, які і освячували владу. 

Трансформація соціуму при переході від традиційного суспільства до 

модерну позначилася зміною характеру легітимації владу в напрямку 

раціонального обґрунтування, що, зокрема, знайшло відображення у політичній 

філософії Просвітництва, з її теоретизацією проблем прав людини, суспільного 

договору, походження державної влади. Відповідно, політична комунікація 

модерну базувалася, переважно, на раціональних засадах пояснення, 

обґрунтування, доведення. 

Подальший розвиток суспільства у напрямку переходу від модерну до 

т.зв. постмодерну позначився відповідною зміною характеру політичної 

комунікації, коли «навколишній світ стає реальним лише внаслідок 

примхливого інтересу до нього з боку масмедіа, тому він механістично 

обумовлений, жадає постійних пояснень» [262, с. 350]. 
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Феномен постмодерну є одним із ключових об’єктів дослідження 

сучасної філософії та ряду інших суспільствознавчих дисциплін та явищем, що 

охоплює сферу політики, культури, економіки. Постмодерн відзначається 

зростанням ролі у суспільній економіці нематеріального виробництва, 

інтенсифікацією медіа-комунікації, переосмисленням культурного доробку 

минулого. Все це знаходить вираження у своєрідному «постмодерністському 

відношенні» до дійсності, яке Ж.-Ф. Ліотар, визначає як «недовіру до мета-

оповідань» - дискурсів легітимації. Мова про наррації, що стосуються таких 

великих цінностей, як: Людина і її природне єство, Абсолютний Дух, 

Цивілізований світ, Пролетаріат і т.д. і т.п. Ці метаоповідання мають завжди 

одну мету - підтримати легітимність певних форм соціального устрою, дійсних 

або уявних, і відповідних їм норм поведінки» [223]. А постмодерн виступає 

запереченням цінностей модерну, що обґрунтовувалися раціонально та 

вираженням загального сумніву до традиції. 

Зміни у постмодерному суспільстві відобразився і на характері політичної 

комунікації. Необхідно відзначити, що постмодерн виступає запереченням 

класичної раціональності та її критеріїв. Відношення постмодерну – це 

відношення іронії та сумніву, що відображається і на характері політичної 

комунікації. Насамперед, це позначається у переході від раціонально-словесної 

до наочно-образної комунікації. «Культурний простір після Другої світової 

війни поступово перетворюється з логоцентричного на візіоцентричний. 

Ф.Джеймісон вказував на те, що візуальність стає базовим модусом пізнього 

капіталізму, вона замінює наративний апарат, який був моделлю для класичних 

реалістичних оповідань» [40, с. 4]. 

Першочергове значення у становленні поля політичного дискурсу 

постмодерну відіграв розвиток системи ЗМІ, що поступово перебирають на 

себе роль ключового інформаційного потоку суспільства. Становлення 

електронних мас-медіа і, у першу чергу, телебачення зумовило зростання 

значення візуальної інформації.  

Формою функціонування культурного виробництва за умов постмодерну 
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стає т.зв. «масова культура», що протиставляється до культури елітарної. 

Масова культура – це, насамперед, продукування культурних форм, що 

відповідають інтересам, очікуванням, життєвим стереотипам широких 

суспільних верств. На відміну від елітарної культури, що орієнтується на 

«шедевр» як критерій оцінки творів, масова культура не претендує на 

шедевральність, а пропонує культурний продукт «широкого вжитку». 

Водночас, масова культура передбачає наявність широкої аудиторії 

споживачів власного культурного продукту. «Масова культура прагне до такого 

ж масового включення. Вже замало стає лише спостерігати, адже вибір, як 

елемент сучасної культури, спонукає до певних конкурентних дій» [272, с. 283]. 

За умов візіоналізації політичної комунікації зростає роль перформансів, які 

становлять собою соціально-значимі політичні дії. Перформанси можна 

розглядати як соціальний мовленнєвий акт, завдання якого полягає у 

максимальній інтеграції у комунікативний простір. Суспільство, цивілізація 

зацікавлені у першу чергу у соціальних мовленнєвих актах. «Індивідуальний 

мовленнєвий акт піддається ерозії часу, соціальний - не повинен від цього 

залежати» [209, с. 226]. 

«Поняття перформансу зближене з поняттям «репрезентації», тобто 

«перепредставлення», і означає процес використання будь-якої системи знаків 

для виробництва значень» [262, с. 350]. Політичний перформанс – це певна 

Подія, певний Вчинок, режисований як поєднання значимих символічних 

елементів. Політик, що бере участь у перформансі, розігрує соціально-

політичну роль. При чому, ця роль не є драматичною, а, швидше, відображає 

певний стеретипізований образ, яких у історії політичної комунікації можна 

виокремити значну кількість: Сильний Лідер, Пророк, Господарник тощо.  

Д. Ольшанський та В. Пеньков наголошують, що театральність 

політичного перформансу – прояв «театру дії», а не традиційного для 

колишнього СРСР «театру переживання» Станіславського. І політичні вистави 

ближчі не до театрального психологізму, а до традиційного балагану [187, с. 

354]. У даному випадку, для учасника політичного перформансу важливо не те, 



276 
 

щоб його гру оцінили, але те, щоб йому повірили та сприйняли трансльовані 

ідеї. За таких умов природність, щирість, виразність відіграють більшу роль, 

ніж поставлений голос та дикція. 

Як зазначає Дж. Александер: «Протягом мінімум двох сторіч 

демократичні та недемократичні нації підтримували публічні сфери, 

структурування яких залежало від ЗМІ… У постмодерних суспільствах 

публічна політична дія, завжди символічна і культурна, найчастіше 

концептуалізується як політичний перформанс. Суперники за владу… прагнуть 

створити сильні символічні образи на публічній сцені, контролювати їх 

інтерпретацію» [38, с. 4]. 

Згідно до відомого соціолога І. Гофмана, перформанс виступає проявом 

соціальності, оскільки саме виконання перформансів передбачає наявність 

публіки, для якої безпосередньо і розігрується дійство [85, с. 21]. Перформанс – 

це не просто дійство, а дійство розігране для когось, для цільової аудиторії, яка, 

проте, для збереження уявлення «щирості» не повинна вбачати у ньому 

награності, а навпаки – сприймати його як дійсність. 

У цьому сенсі, політичний перформанс виступає іміджовою стратегією, 

проте не статичною, а динамічною. У перформансі громадськість пізнає 

політика, але не через декларації а через дії. Звичайно, нелегко поєднувати 

сценарну шаблонність та щирість, іміджеві стратегію та імпровізацію. 

«Перформанс дозволяє у значній мірі приховати акторові своє справжнє 

обличчя. Він, перш за все, актуалізує саме візуальне соціальне сприйняття, яке 

має свої власні структури у культурі» [272, с. 282].  

Оскільки сприйняття політика є обмеженим у часі, то і збагнути його 

ключові особистісні риси громадськість може лише на основі окремих дій, 

вчинків, заяв. У цьому плані він нагадує кіноактора, який повинен через окремі 

репліки та міміку розкрити характер протягом обмеженого періоду часу. Це, 

звичайно, накладає особливу відповідальність на будь-які публічні прояви 

активності політика, перелік яких є обмеженим. Тому, будь-які публічні 

виступи політика не можуть не бути перформативними, оскільки вони будуть 
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інтерпретуватися і оцінюватися згідно до суспільних уявлень та стеретипів.  

Тому сутність технології перформансу – «у штучному цілеспрямованому 

створенні подій, виграшних ситуацій, які б вигідно підкреслювали позитивні 

іміджеві характеристики. Ефективним є планування і створення не однієї а 

низки подій (ланцюжку перформансів), які заздалегідь узгоджуються, 

класифікуються, систематизуються та становлять основу «сценарію» 

(«подієвого ряду»), що має свою композицію та драматургію» [117, с. 193].  

Перформанс не існує окремо, він завжди виступає частиною 

інтерпретаційних схем, іміджової стратегії. Окремий перформанс може бути не 

оцінений або не осмислений, але поєднаний у систему дій, він перетворюється 

на частину іміджової стратегії. Проте, не можна забувати, що навіть добра 

режисура дійства не може бути гарантією від несподіванок. Ретрансляція дій 

наживо не може гарантувати від непередбачуваності політики. «Перформанс і є 

особливою інтерактивною формою зі значним вмістом не лише 

технологічності, але й імпровізаційного, театралізованого компонентів. Він не 

завжди є передбачуваною формою комунікації, експромт є тим елементом, що 

виокремлює його серед інших комунікативних практик. Це не просто дія, це дія 

акторів, що привертає, концентрує увагу, адже, у зворотньому випадку, ми б 

вели мову про суто вербальну чи невербальну комунікації» [272, с. 281]. 

Політичний перформанс – це «діяльність із виробництва Вчинків, котрі 

створюють потрібне уявлення і, тим самим, лягають в основу іміджів» [187, с. 

351]. При цьому, Г.Г. Почепцов визначає політичний перформанс як «способ 

маніфестації політичних ідей і демонстрації ролі своїх прихильників» [209, с. 

218]. Тобто, це певний Вчинок, який відображає у собі Ідею. Наприклад, 

подібною дією може бути політична маніфестація, страйк, голодування. Але 

така ж мета може бути досягнена і через перформативну політичну виставу, у 

якій буде драматично репрезентовано політичний проект. 

Значимість перформансів зумовлена, насамперед, тим, що вони 

становлять собою наочну, яскраву та зрозумілу дію. «Громадськість вірить 

подіям набагато більше ніж словам, тому що подія це дійсність» [117, с. 193]. За 
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умови перенасиченості комунікативного простору політики інформаційними 

шумами, що нівельовують значимість слів та заяв, на перший план у оцінці 

політики починає виходити дія, і дія реалізовується у перформансі. 

Загалом, поняття перформансу приходить у політичну теорію із сфери 

дослідження театру, де дана проблематика починає розроблятися з середини 

ХХ ст. Зокрема, перформанс починає розглядатися як своєрідна форма 

комбінованого театралізованого дійства. В 50-60-х роках з’являються перші 

приклади використання дії в мистецьких проектах на об’єктному рівні. 

Запрошені до акції моделі є частиною задуму мистця і їхні дії “запрограмовані” 

на загальний темпоритм проекту. Як правило, присутність таких моделей у 

просторі експозиції дорівнюються презентації статичного об’єкту (тобто 

окремому візуальному текстовому масиву). Або об’єкту з монотонними 

невиразними діями, темпоритм яких задавав загальну схему прийняття проекту. 

Часто використовувались техніки, притаманні модерному театру, враховуючи і 

так званий “магічний театр” або “театр жорстокості”. Вистави театру 

жорстокості мали на меті емоційно шокувати глядача для того, щоб повернути 

йому безпосередність сприйняття через катарсис або інакше – довести глядача 

до стану магічного трансу [40, с. 5]. 

Поява поняття перформансу у сфері соціологічних та політологічних 

досліджень пов’язане із становленням напрямку т.зв. «соціального 

конструктивізму». Кеннет Джерджен виокремлює п'ять базових тез даного 

напрямку: 1) Поняття, за допомогою яких ми описуємо світ і самих себе не є 

визначеними об’єктами, які їх обумовлюють; 2) Поняття й форми, за 

допомогою яких ми досягаємо розуміння світу і самих себе, є соціальними 

артефактами, продуктами історично і культурно обумовлених взаємообмінів 

між людьми; 3) Ступінь, у якій даний опис світу і самих себе, підтримується в 

часі не залежить від об'єктивної істинності описів, а залежить від змін 

соціальних процесів; 4) Мова породжує свої значення в людських відносинах 

способами, за допомогою яких вона функціонує в паттернах відносин; 5) 

Оцінка існуючих форм дискурсу полягає в оцінці паттернів культурного життя; 
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такі оцінки надають голос іншим культурним анклавам [221, с. 43].  

Тобто, у даному випадку, основа оцінки тих чи інших дій виводиться за 

межі об’єктивності та зводиться до безпосередніх відношень. Відповідно, це 

виводить на перший план конструювання значень та їх приписування 

соціальним діям. Розгалужена система політичної комунікації підвищує 

значимість перформансів. «Політична журналістика надає перформансу все 

більше значення… У сучасному суспільстві політика створення образів – public 

relations і реклама – одна із основ життя суспільства, незалежно від намірів: 

інформувати, обдурити, звільнити, придушити» [38, с. 4]. 

Це зумовлює парадоксальну ситуацію у комунікативному полі політики. 

Оскільки громадянське суспільство не може безпосередньо отримувати 

інформацію про політичний процес (це зумовлено як фізичними, 

географічними так і соціальними бар’єрами), то і вся політична інформація 

одержується громадянами через посередництво ЗМІ, які виступають 

своєрідним фільтром політичної інформації. Будь-які події політики стають 

значимими тільки тоді, коли набувають ретрансляції через мас-медіа. Те, що не 

відображене у ЗМІ – не існує для громадськості. У свою чергу, засобами мас-

медіа можуть ретранслюватися псевдоподії, організовані відповідно до 

соціальних запитів та інтересів. Це дозволяє Г.Г. Почепцову зробити висновок, 

що «кожна значна подія вимагає свого здійснення не тільки в полі реальному, 

але і у полі інформаційному, і в полі символічному» [209, с. 223]. Тобто, для 

того, щоб подія набула політичного смислу, вона має бути відображена у 

інформаційному полі та мати символічне значення. Усім цим критеріям 

повністю відповідає перформанс. 

Умовами ретрансляції перформансів виступає те, що вони поєднують у 

собі елементи видовища та драми, котрі привертають увагу ЗМІ та можуть бути 

основою для сюжету, а з іншого боку є символічним дійством, що може бути 

проінтерпретоване у суспільній свідомості, а значить вплинути на політичні 

настрої. Відповідно, це дозволяє ряду дослідників стверджувати, що за 

нинішніх мов політика набуває все більш віртуальних рис, перетворюючись на 
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«мистецтво не стільки бути, скільки видаватися» [187, с. 356]. Тобто система 

політичних відносин починає розглядатися виключно як прояв псевдо-

політики, за якою реально не стоїть жодних об’єктивних смислів або соціально-

політичних інтересів. Перформативна політика може розглядатися як 

своєрідний політичний сурогат, створений для імітації політичної боротьби.  

Проте, не можна не забувати, що «така система відносин, цілком 

заснована на штучно створеній необхідності опосередкування, репрезентації 

навколишнього світу, знімає значну частину турбот із людини, структуруючи 

не тільки саму себе і власну систему взаємодії зі світом, але і всі інші системи 

соціального буття, які починають жити по простим, зрозумілим, та 

привабливим і нібито актуальним медійним правилам» [262, с. 350].  

Тобто, перформативний характер політики обґрунтовується самою 

логікою постмодерну, як культурного стану, що виключає сталість 

інтерпретацій. Перформанс залишається єдиним проявом політики, котрий 

залишається доступним, зрозумілим та близьким для широкого загалу. Крім 

того, політичний перформанс може виступати легітимізуючим та 

стабілізуючим суспільним чинником. Так, у період суспільних перетворень, 

коли розпадалася стара соціальна система, основним ритуалом став мітинг. Для 

мітингу характерне максимальне зняття контролю за поширенням інформації, 

зняття покриву із заборонених/дозволених для критики богів (це елемент певної 

бахтінської карнавальності) [209, с. 221]. 

Загалом, перформативна комунікація виступає одним із найочевидніших 

проявів внутрішньої суперечної сучасної політики, як, з одного боку, 

плюралістичного, але з іншого боку, елітарного утворення. «Так народжується 

поле смислових протиріч у сучасній комунікації: вузьке коло «посвячених», 

яким відомий алгоритм і ідея перформансу (часто досить умоглядна), 

насолоджується новими естетичними переживаннями, переважна більшість 

виступає як неживі декорації, «шпалери», позбавлені найменшого смислу і 

захисту свого права на індивідуальність» [262, с. 350]. 

У результаті, можна погодитись із Г.Г. Почепцовим, що «політика 
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змикається з театром, породжуючи свої політичні перформанси, через те, що 

масове дійство повинно принципово будуватися за однотипними законами. 

Тому близькість політики і театру, реалізована в їх боротьбі за глядача, 

неминуче буде зростати в майбутньому. Політика у будь-якій країні і у будь-

який час буде запозичувати найбільш ефективні способи впливу на аудиторію» 

[209, с. 228]. 

Підсумовуючи усе вищесказане, необхідно зауважити, що політичний 

перформанс – це значима політична дія, котра розгортається для публіки 

відповідно до логіки драматичної вистав. Феномен перформансу пов'язаний із 

становленням сучасного постмодерного суспільства, у якому зростає значення 

візуальної інформації а традиційна раціональна легітимність модерну ставиться 

під сумнів. Перформанс починає займати одне з ключових місць у політичному 

дискурсі, оскільки він, як наочно-образний, візуальний вираз політки привертає 

увагу та сприймається як дещо прозоре та зрозуміле. Інтенсифікація 

інформаційних потоків суспільства породжує проблему не сприйняття 

політичної інформації на фоні численних інформаційних шумів. Це ставить 

задачу оптимізації не лише змісту, але й виразної форми подачі політичної 

інформації, яка вирішується у явищі перформансу. 

Поняття перформансу, що першопочатково починає розроблятися у теорії 

театру, переноситься на політичний ґрунт у межах підходу соціального 

конструктивізму. При цьому, перформанс залишається виявленням медіатизації 

та віртуалізації політичного процесу, оскільки його дієвість та значимість 

залежить виключно від ретрансляції дійства засобами ЗМІ. Це породжує 

суперечність політичного процесу постмодерну, що полягає у протиставленні 

об’єктивності політичних інститутів та суб’єктивності їх сприйняття. Оскільки 

політична інформація циркулює у меді-просторі, вона змушена 

пристосовуватися до вимог сучасної масової культури. Це зумовлює 

перетворення політичної комунікації на своєрідне політичне шоу, організоване 

на засадах видовища, а не змістовності та обґрунтованості. 

Часто сучасні перформанси радикалізуються, перетворюючись на т.зв. 
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«хеппенінги» - перформанси несерйозні як за формою, так і змістом. Проблема 

хеппенінгу історично розробляється у теорії театру ХХ сторіччя, коли, зокрема, 

постала задача у переосмисленні взаємодії акторів та аудиторії під час 

театралізованої постановки у напрямку нівелювання «межі сцени» та 

перетворення публіки на учасників інсценування. 

Загалом, хеппенінг являє собою спонтанне театралізоване дійство, що 

спрямоване на самореалізацію учасників через спонтанні дії, що присвячені 

певній загальній ідеї [43, с. 12]. В цьому сенсі хеппенінг близький до іншої 

форми масового дійства – перформансу. Однак сутнісна відмінність між ними 

полягає у тому, що перформанс є чітко відрежисованою постановкою  із 

заздалегідь визначеним сценарієм у той час як хеппенінг передбачає своєю 

неодмінною умовою спонтанність та непередбачуваність. 

Відомий французький мислитель Ж.-П. Сартр розглядає хеппенінг, 

вбачаючи у ньому «реальну подію, що дійсно відбувається. Сцена відсутня, усе 

трапляється прямо посеред залу або ж на вулиці, на березі моря; все 

відбувається між глядачами і тими, кого ми назвемо вже не акторами, але 

діючими особами; між ними існує лише тимчасове розмежування, тобто  

розмежування у часі. Діючі особи реально щось роблять - неважливо, що саме, 

але неодмінно щось провокаційне, зухвале - і це приводить до того, що 

відбувається реальна подія - неважливо яка! Існують такі види видовища, які 

використовують саме це очікування, нудьгу, щоб визволити якісь затиснуті 

сили. От, наприклад, один із класичних хеппенінгів: входить якась людина 

(саме він і є діючою особою), на нього дивляться, ніхто не знає, що він буде 

робити; людина ця сідає на стілець і залишається так, схрестивши на грудях 

руки, протягом  двох годин. І це дійсний факт, що нудьга в цей час викликає в 

глядачів непереборні реакції, які доходять до крику. Так само можна 

спровокувати сексуальні інстинкти; наприклад, у Парижі один хеппенінг був 

заборонений, оскільки під час його проведення на сцені перебувала зовсім гола 

жінка. В інших випадках звертаються до інстинктів смерті й насильства» [226, 

с. 93]. 
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Підсумовуючи висловлені французьким філософом ідеї, можна 

запропонувати наступні риси хеппенінгу як дійства: 1) провокативний 

характер; 2) апеляція до інстинктів соціуму; 3) вираження ідеї через подію.  

На думку С. Зонтаг, хеппенінг – це «бісівська комедія», а його мета 

полягає в тому, щоб «пробудити сьогоднішню публіку від її комфортної 

емоційної анестезії», проте реалізується вона через образи цілком 

анестезованих людей, які беруть участь у дійстві, головними характеристиками 

якого є «церемоніальність та безрезультатність» [113, с. 47]. Відповідно, 

хеппенінг – це реалізація певної поставленої мети, що досягається через 

провокативні дії, котрі мають вплинути на широкий загал. «У хеппенінгу подія 

є самоціллю, а не просто елементом сюжету. У сучасному суспільстві його 

функції значно розширились і тепер він виступає також як засіб розкриття 

внутрішньої абсурдності того чи іншого міфу або явища соціально-політичного 

життя та формою легального протесту проти цього абсурду» [43, с. 9]. 

Схематично механізм впливу хеппенінгу можна описати наступним 

чином: 1) визначення базової ідеї; 2) дослідження суспільних стереотипів, що 

пов’язані із даною ідеєю; 3) створення провокативного базового сюжету, що 

направлений на руйнування стереотипів; 4) візуалізація хеппенінгу через 

розгортання провокативного сюжету; 5) суспільний резонанс та включення у 

суспільно-політичний дискурс нових тем для обговорення. 

У першу чергу хеппенінг – це автономний елемент театралізованої дії, 

проте такий, що є спонтанним та ставить за мету виявлення безпосередньої 

реакції людей та самовираження виконавців. Тобто, за такого розуміння 

хеппенінг постає уже не просто дійством, а вираженням у собі певної 

суспільної суперечності [43, с. 9]. Хеппенінг – це відображення прихованих та 

неявних проблем, які свідомо залишаються поза межами політичного дискурсу 

внаслідок своєї непривабливості або неоднозначності. Відповідно, саме 

провокативний механізм хеппенінгу дозволяє актуалізувати у дискурсі певні 

нові теми для обговорення. 

Природно, що у більшості випадків хеппенінг містить гумористичні 
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елементи [43, с. 9]. Це зумовлюється тим, що гумористична форма подачі 

зменшує негативний ефект сприйняття провокативних дій. Крім того, 

гумористичні хеппенінги дозволяють повніше реалізовувати поставлену мету – 

привернення уваги громадськості. Гумористичний хеппенінг дозволяє долати 

соціальні бар’єри сприйняття політики, впливаючи тим самим на політичний 

дискурс. 

Загалом, механізм реалізації політичних хеппенінгів передбачає ряд умов. 

Першим етапом продукування хеппенінгу є створення відповідної квазі-

політичної організації, від імені якої безпосередньо і буде розгортатися 

політичне дійство. Дана спільнота має бути автономною та прямо не належати 

до основних політичних сил, щоб їх дії не викликали негативного відбитку на 

репутації тих чи інших політичних гравців (які можуть виступати реальними 

ініціаторами хеппенінгів). До таких об’єднань свого часу належали російські 

«Партія диктатури плюралізму», організація «Помаранчева альтернатива», рух 

«Субтропічна Росія» (основна мета, задекларована на офіційному сайті – 

покращення політичного клімату шляхом підвищення мінімальної температури 

навколишнього середовища до +20o), рух «фіолетових» (виступав під гаслами 

«Фіолетові прийдуть – багато хто піде!», «Майбутнє або фіолетове, або 

ніяке!»), Партія любителівв пива, КПРС ім. Брежнєва, Партія вільного кохання 

і т. п.  та ін. [43, с. 9; 158, с. 53]. 

Усі вищеназвані політичні організації об’єднує закладена ще у назві 

суперечність, покликана забезпечити комічний ефект (наприклад, у плані 

суперечності між поняттям «субтропіки» та північним розташуванням 

Російської Федерації, між поняттями плюралізму та диктатури тощо). Подібна 

«гумористична» організація не зв’язана жодними репутаційними обмеженнями, 

оскільки, здебільшого, створюється лише для привертання уваги до своїх дій та 

згортає свою діяльність після серії гучних хеппенінгів. 

Виразним прикладом подібної структури є громадська організація 

«Комуністи Петербургу та Ленінградської області» (КПЛО), що, починаючи з 

2007 року, розгорнула активну діяльність у російському сегменті мережі 
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Інтернет шляхом публікації провокативних повідомлень, котрі одразу 

тиражувалися через електронні та друковані ЗМІ. 

Найбільш відомим хеппенінгом сайту КПЛО, був інформаційний 

репортаж про два естонських хутори, що заявили про відродження Естонської 

Радянської Соціалістичної Республіки і відокремлення від «буржуазної 

Естонії». У статті на сайті організації були розміщені фотографії людей із 

плакатами нібито естонською мовою, що патрулюють кордон між ЕССР ( що 

складається із двох хуторів) і «буржуазною Естонією». У публікації, зокрема, 

зазначалося, що «населення ЕССР становить 142 чоловік, з них 138 на 

нелегальному становищі, 4 інтерновані поліцією безпеки буржуазного режиму. 

Сформовано народне ополчення, що на чолі з інтернаціоналістом - міністром 

оборони радянської Естонії членом КП Віктором Перовим вийшло на охорону 

кордону ЕССР і за наказом товариша Тамма встановило прикордонні стовпи» 

Крім того, на сайті розгортався сюжет про протидію «контрреволюціонерів». 

Зокрема, там стверджувалося, що «наляканий мобілізацією громадян ЕССР, 

уряд Естонії призупинив каральну експедицію і спрямував на територію 

радянської республіки в межах хуторів Тамма - Саар опромінення зі 

спецустановок, заборонених міжнародним правом. Результатом варварської 

акції стала загибель всіх плодоовочевих культур на полях маленької 

соціалістичної республіки» [70]. 

Відповідно, у даному випадку через оприлюднення подібних 

провокативних повідомлень відбувається публічне висміювання та нівелювання 

базових гасел сучасних російських комуністів (наприклад, про загальне 

прагнення колишніх радянських республік до відродження СРСР). Варто 

відзначити вдалу назву організації, завдяки якій усі її тези асоціюються із 

офіційним Петербурзьким філіалом КПРС (зокрема, сама форма подачі 

повідомлень на сайті у вигляді висловів на кшталт «комуністи вимагають», або 

«комуністи протестують» дозволяє асоціювати КПЛО із загальноросійським 

лівим рухом). 

В Україні подібним політичним суб’єктом є «femen», що позиціонує себе 
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як громадська організація жінок, проте заходи, які проводяться активістками 

даного політичного проекту, як правило, не мають виразних ознак зв’язку із 

проблемами феміністичного руху та захисту політичних прав жінок. Основна 

маса заходів «femen» носить характер провокативного відображення 

політичних подій. Як зазначає з цього приводу А. Біденко: «Людям, які 

працюють в рекламі, поведінка Femen зрозуміла і знайома. Це ж звичайні 

маркетингові прийоми, які мають на меті привернути увагу до продукту. Адже 

всім відомо, що найдієвіші eye-catchers (образи, що привертають увагу) в 

рекламі - це секс, жінки, діти та тварини. Вершина Femen як технічного проекту 

- це перфоменс на виборчій дільниці за декілька хвилин до приїзду Януковича... 

І, як свідчать численні дослідження, в такій рекламі ніхто не запам'ятовує 

тексти, найефективнішим є сам сексуальний стимул, а також візуалізації 

рекламованого товару» [53]. У ході розгортання подібної громадсько-

політичної активності відбувається вплив на суспільно-політичний дискурс у 

напрямку нівелювання ідеї про можливість діяльності громадських організації 

жінок та участь жінок у політиці. 

Безпосередня організація політичних хеппенінгів може відбуватися 

шляхом гіперболізації основних тем суспільно-політичного дискурсу. Тобто, 

певні базові політичні проблеми можуть бути доведені до абсурду та 

нівельовані у політичному хеппенінгу. Прикладами цього є святкування третіх 

роковин чудесного спасіння Б. Єльцина з вод невідомої річки, яке відбулось 28 

вересня 1992 р. на Пушкінській площі в Москві, де двоє учасників 

«святкування» пройшли урочистий обряд «єльценування», під час якого були 

вкинуті до фонтану з мішками на голові. Одна з найбільш яскравих акцій руху 

«Субтропічна Росія» відбулась 1 травня 1994 р., коли його активісти в місті 

Вологда закликали всіх жителів вийти до річки Сухонь з кип’ятильниками, щоб 

підвищити температуру навколишнього середовища [43, с. 9]. Вищеназвані 

політичні акції будувалися на основі визначення певної проблеми та доведенні 

її до абсурду. 

Крім гіперболізації політичних ідей у хеппенінгу, ще однією ключовою 
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властивістю даного дійства є можливість перетворення будь-якого позитивного 

політичного заходу на абсурд, шляхом організації паралельного хеппенінгу. 

Прикладом цього можна назвати  «покладання вінка до пам'ятника Леніна 

Товариством дурнів у Самарі 22 квітня 1991 р. з написом «Леніну від дурнів». 

Відбулося зіткнення «дурнів» з ветеранами КПРС, що проводили там же свій 

мітинг. Хеппенинг «дурнів» носив характер пропагандистського 

антикомуністичного мітингу» [158, с. 51]. У даному випадку хеппенінг був 

паралельним заходом по відношенню до серйозного та офіційного покладання 

квітів представниками місцевого осередку Комуністичної партії. Негативний 

потенціал хеппенінгу перетворив і паралельний захід на елемент хеппенінгу. 

Відповідно, це дозволяє визначити, що паралельний хеппенінг дозволяє 

нівелювати будь-які офіційні та легальні політичні дії. 

Також ціллю хеппенінгових рухів може бути інституційна деконструкція 

політичного режиму, що, зокрема, найбільш повно відобразилося у період 

«оксамитових революцій» у Східних Європах. Зокрема, варто згадати таке 

явище, як т.зв. «Помара́нчева альтернати́ва» (пол. Pomarańczowa Alternatywa) 

— легендарний антикомуністичний рух 80-років у Польщі, який виник під час 

правління генерала Войцеха Ярузельського. Рух був започаткований у Вроцлаві 

в середовищі опозиції у 1983 році. Основна мета руху була в тому, щоб 

протестувати проти влади використовуючи елементи безглуздого й дурного. 

Роблячи це, учасники Помаранчевої Альтернативи не могли бути арештовані 

міліцією як опозиція комуністичному режимові. Відбувався у формі акцій та 

хеппенінгів, які висміювали комуністичну систему, цензуру і владу. Символом 

Помаранчевої Альтернативи став гном у червоному капелюсі. Цього гнома 

малювали на стінах у тих місцях, де влада в період воєнного стану 

зафарбовувала антиурядові написи на стінах, щоб ще більше привертати увагу 

до того, що намагалася приховати влада. Також учасники руху малювали різні 

безглузді написи на стінах. Під час відзначення 70-тої річниці російської 

Жовтневої революції у Вроцлаві 2 тис. осіб, одягнених у все червоне, кричали 

«Хай живе революція». Їх намагались арештувати, і начальник міліції кричав у 
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мегафон «Хапайте червоних». 

У той же час на території УРСР схожу активність розортав т.зв. 

«Молодіжний революційно-патріотичний союз «Промені Чучхе» —  

організація, що у 1988 році виникла в середовищі Української студентської 

спілки, як група, що пародіювала та доводила до абсурду комуністичні погляди. 

Зокрема, наприкінці 80-х років ХХ ст. група київських студентів проголосили 

себе послідовниками вчення чучхе, офіційної ідеології КНДР під керівництвом 

Кім Ір Сена, та висунула лозунг перебудови СРСР за північнокорейським 

зразком. «Промені Чучхе» вважаються першою в Радянському Союзі партією, 

пародійного або помаранчевого типу. «Помаранчевими» часто називають 

організації, що відверто пародіюють діяльність політичних партій і рухів. 

Переймаючи зовнішні ознаки політичних партій, вони разом з тим ставлять 

відверто безглузді й абсурдні цілі як програмні. «Промені Чучхе» проводили 

велику кількість акцій такі як символічне закопування книг М.Горбачова, 

хороводи навколо пам'ятника В. Леніну, виклики на ідеологічні двобої 

редакторів «недостатньо комуністичних» газет та багато інших. Серед 

найбільш примітних акцій — урочиста церемонія покладання до червоного 

прапора в Київській міськради «революційної квітки Кімченірхви». 

Усі ці хеппенінгові рухи об’єднує декілька спільних рис. 

По-перше, вони орінтовані, аби протистояти офіційній владі через 

низведення політичної дискусії до відверто несерйозного рівня. Втягуючись у 

політичне протистояння із хеппенінговими політичними утвореннями, влада 

сама себе дискредитує, оскільки демонструє інституційну негнучкість та 

неготовність до нових умов. 

По-друге, вони здійснюють у деконструкцію режиму, доводячи його 

базові інститути до абсурду. Наприклад, пропонуючи посилити тоталітарні 

тенденції у і без того тоталітарному суспільстві, вони викривають його 

тоталітарну природу. 

По-третє, вони демонструють інституційну безпорадність режиму, 

оскільки він не може запропонувати адекватну відповідь на хеппенінгові 
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загрози, оскільки ці загрози одночасно виглядають несерйозними, і, водночас, 

офіційно декларують цілі, які не суперечать правлячій ідеології (або, навіть, і 

підтримують її). Все це разум дозволяє говорити про комплексну «хеппенінгову 

технологію» деконтрукції недемократичних режимів. 

В основі організації політичних хеппенінгів часто лежить принцип 

когнітивного дисонансу, зміст якого полягає у внесенні суперечностей між 

базовими когніціями (думками, позиціями, точками зору), що панують у 

суспільній свідомості. У цьому контексті можна розглядати «організований у 

Москві в 1991 р. на пл. Свердлова членами Ініціативи революційних анархістів 

(ІРЕАН, лідер - В. Дамье) під гаслом «Збір коштів на канонізацію Бориса 

Єльцина». Було зібрано 1 руб. 74коп» [158, с. 51-52]. Також можна згадати 

проблему «канонізації Й. Сталіна», котра почала нещодавно впроваджуватися у 

політичний дискурс Російської Федерації. Зокрема, настоятель храму Святої 

рівноапостольної княгині Ольги в пригороді Санкт-Петербурга Стрельному 

якийсь час назад виставив у верхньому боковому вівтарі церкви ікону, на якій 

блаженна Мотрона Московська благословляє «батька всіх народів» на ратний 

подвиг - боротьбу з фашистськими загарбниками [227]. У даному випадку 

хеппенінги базувалися на фундаментальній суперечностями між уявленнями 

про святість у релігійному контексті та неоднозначними політичними діячами 

(або навіть, у випадку Й. Сталіна, гонителями церкви), що одразу викликало 

гучний суспільний резонанс. Тобто, когнітивний дисонанс втілений у 

хеппенінгу зумовив загальносуспільне обговорення акцій, тобто задача 

інтеграції у дискурс була виконана. 

Вищеназвана організація КПЛО своєрідним чином застосувала принцип 

когнітивного дисонансу, запропонувавши розробку «нового веб-браузера 

Енгельс» як альтернативу до «буржуазних браузерів». «У відповідь на 

інспіровану капіталістами спробу штучно підняти престиж буржуазного 

пошукового ресурсу Яндекс і перейменувати із цією метою проспект Енгельса 

в Петербурзі на проспект Яндекса, Комуністи Петербурга та Ленобласті 

заявляють про початок робіт із створення альтернативної пошукової системи 
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Рунету - Енгельса. Нова пошукова система «Енгельс» покликана витіснити 

буржуазні пошукові ресурси Яндекс, Гугл, Рамблер та інші віртуальні пастки 

імперіалізму» [289]. У даному випадку, когнітивний дисонанс відбувався на 

рівні співставлення комуністичної класики та сучасної Інтернет-термінології. 

Крім того, це являє собою виразний приклад абсурдизації шляхом переведення 

«класової боротьби» на рівень технічних моментів комунікації. Тобто, у даному 

випадку ми маємо справу із своєрідним дворівневим хеппенінгом. 

Особливістю політичних хеппенінгів є те, що поєднання абсурдистських 

елементів даного заходу може створювати ілюзію неполітичного характеру дій. 

Політичне спрямування хеппенінгів може залишатися невизначеним, що 

дозволяє використовувати хеппенінг як засіб прихованого політичного впливу. 

Тобто, з одного боку хеппенінг може позиціонуватися як абсолютно 

неполітичний (мистецький, соціальний) захід. Зокрема, можна згадати т.зв. 

«Друге пришестя Матіаса Руста» - запуск іграшкових літачків на 

Васильєвському спуску біля Московського Кремля в 1994 р. членами 

організації «Субтропічна Росія». Учасники акції скандували: «Руст! Прилітай! 

Грачов тебе зачекався!». Хеппенінг прийняв форму антивоєнного мітингу» 

[158, с. 52]. 

Удавана політична аморфність та невизначеність політичного змісту 

хеппенінгу може бути основою для завуальованого поширення політичних ідей. 

Зокрема, розгін мітингів опозиції у Білорусі зумовив підвищену увагу 

опозиційних сил до організації хеппенінгів. «Ніхто не порушує законів, не 

провокує міліцію. Просто хлопці зненацька збираються на пару хвилин, 

роблять щось смішне ы миттєво розходяться в різні сторони. Головне, що 

людина може спокійно виразити свою позицію і не потрапити за це у в'язницю» 

[3]. У даному випадку, хеппенінг виступає основою для політичної боротьби, 

оскільки: 1) не сприймається владою як серйозний та небезпечний захід; 2) не 

зважаючи на «несерйозний зміст», хеппенінг дозволяє доносити певні ідеї до 

загалу, впливаючи на суспільно-політичний дискурс. У даному випадку, 

хеппенінг постає своєрідним відображенням політики, що замаскована у 
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вигляді неполітичного. 

Проте, нерідко неполітичні за своїм замислом хеппенінги можуть 

набувати виразного політичного змісту, прикладом чого може бути один із 

наймасовіших суспільних заходів сучасної Росії – т.зв. «монстрація». 

Монстрація (від слова демонстрація) - вид масового заходу, художня акція у 

формі демонстрації з гаслами, у яких автори осмислюють навколишню 

дійсність художніми методами. Найчастіше зміст транспарантів виглядає 

гранично абсурдизированим, однак вони мають багатозначність. Дане дійство 

проводиться не по сценарію, проте дата відома заздалегідь (1 травня кожного 

року), автор визначає лише місце й точний час, інше - це імпровізація і 

самовираження учасників дійства. У зв'язку із цим організатори відносять 

Монстрацію не до флешмобу або перформансу, а до хеппенінгу [179]. 

У даному випадку, першопочатково замисел полягав у протесті проти 

політики загалом, шляхом абсурдизації традиційного політичного дійства – 

першотравневої політичної демонстрації. Головна мета монстрантів - виразити 

себе, виступаючи з абсурдистскими і одночасно концептуальними, 

парадоксальними плакатами: наприклад, фото гумориста Петросяна зі слоганом 

«Чим чорт не жартує» або «Залишаємося зимувати!» під час монстрації 2008 

року, коли 1 травня випав сніг. Більшу популярність одержали такі слогани як 

«Я більше не буду», «Таня, не плач!», «Усі вільні!», «Крокодил, крокодю і буду 

крокодить!», «Хто тут?». При підготовці монстрації 2010 року організатори 

закликали людей до більш осмислених або культурно значимих дій [179]. 

Згодом, дане дійство стало своєрідною альтернативною формою 

суспільної активності. З одного боку, абсурдизація гасел та дій не дозволяла 

закидати організаторам переслідування певних політичних цілей. Водночас, 

монстрація як з одного боку масовий захід, а з іншого - форма самоорганізації 

громадянського суспільства, тим не менше впливає на суспільно-політичний 

дискурс самим фактом свого проведення. 

Підсумовуючи усе вищесказане, необхідно зазначити, що політичний 

хеппенініг – це своєрідна форма прояву політичної активності за умов 
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медіатизації політичного процесу, коли будь-які політичні дії вимушені 

конкурувати у загальносуспільному інформаційному просторі із масою 

різноманітних політичних та неполітичних повідомлень. 

Проте, успіх політичних акцій залежить у першу чергу від того, який 

вплив вони справляють на суспільно-політичний дискурс. Якщо політика стає 

предметом суспільного обговорення, то тоді акції можуть визнаватися 

успішними. Для включення у політичний дискурс акції мають якісно 

вирізнятися від інших, для того щоб завоювати власне місце у медіа-просторі. 

Дана задача може бути реалізована у тому числі і засобами політичного 

хеппенінгу. 

Сутнісно політичний хеппенінг базується на провокативному ефекті дій, 

що спрямовані на руйнування політичних стереотипів та прояв когнітивного 

дисонансу унаслідок співставлення протилежних елементів суспільної 

свідомості. Основна форма репрезентації хеппенінгу відбувається у 

гумористично-сатиричних формах. Політичний потенціал хеппенінгу 

зумовлений тим, що дана акція може репрезентувати політичний смисл у 

завуальованій неполітичній формі. Здебільшого, реалізація політичних 

хеппенінгів відбувається у вигляді активності віртуальних політичних проектів 

гумористично-провокативного характеру. 

Загалом, і перформанси, і хеппенінги є специфічними формами 

організації сучасних масових заходів. Їх поява обумовлена рядом передумов: 1) 

зростаюча політична конкуренція та необхідність вирізнення акцій на тлі 

інших; 2) перенасиченість інформаційного простору; 3) залежність політики від 

ЗМІ, де вона змушена функціонувати за законами масової культури. 

Відповідно, умовою організації специфічних масових акцій є: 1) 

провокативність змісту та форми; домінування візуальної складової, яка 

повинна виражати у собі зміст; легкість сприйняття та запам’ятовування 

відповідних акцій. 

Підсумовуючи сказане вище, необхідно наголосити на наступному. 

1. Високий рівень конкуренції в інформаційному полі примушує 
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організаторів масових заходів шукати можливості для увиразнення комунікації 

шляхом організації оригінальних і видовищних акцій, до числа яких належать 

перформанси та хеппенінги.  

2. Дані масові театралізовані дійства покликані: привертати увагу, в 

оригінальній і видовищній формі подавати певні політичні ідеї; ставати 

підставою для подальшого обговорення у політичному дискурсі; здавати 

політичні теми для порядку денного.  

3. Як політичні технології інформаційного впливу, перформанси та 

хеппенінги дозволяють: привертати увагу громадськості до певних політичних 

тем або проблем; здійснювати деконструкцію ідеологічних засад політичного 

режиму шляхом висміювання та демонстрації його абсурдності; поширювати 

певні політичні ідеї у вигляді яскравих та виразних образів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЛОБІЮВАННЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

6.1. Особливості лобіювання як інформаційно-комунікативної 

технології 

У загальному розумінні, Лобізм (lobbyism, від lobby – кулуари) 

розуміється як організований вплив різних суспільних груп на представників 

органів державної влади з метою домогтися від них прийняття вигідних для 

себе рішень [283, с. 71]. В такому контексті, лобізм є конкретною за своїм 

змістом, короткотерміновою та однонаправленою формою взаємодії держави та 

елементів громадянського суспільства. Особливостями цієї взаємодії є: 1) 

ситуаційність; 2) короткотерміновість взаємодії; 3) прагматичність впливу; 4) 

орієнтація на результат та доцільність. 

Як форма впливу лобізм орієнтований на досягнення приватних інтересів 

або інтересів конкретних соціальних груп. Він не спрямований на реалізацію 

ідеологічних цілей, пов’язаних з перебудовою суспільства, або на реалізацію 

політичної програми дій через завоювання та утримання влади. Водночас, 

оскільки він стосується політичних рішень, які стосуються безпосередніх 

інтересів цих груп, то механізми лобізму дозволяють більш ефективно 

враховувати можливі наслідки будь-якого політичного рішення. Таким чином, 

лобізм займає важливе місце в механізмі демократії, адже дозволяє органам 

влади більш гнучко реагувати на конкретні соціальні запити з боку певних 

суспільних груп, та напрацьоувати політичні рішення із врахуванням точки 

зору та інтересів тих, на кого ці рішення спрямовані. 

Однак специфікою лобістського впливу є його потенційна непрозорість: і 

у можновладця, і у лобіста виникає спокуса облаштувати домовленість із 

максимально прийнятним результатом, а врахування вимог закону чи зважання 

на позицію громадськості можуть вимагати додаткових витрат. Тому настільки 

тонкою є межа між лобізмом як прийнятним механізмом для демократії і 

корупцією як злочинним зловживанням своїм владним становищем задля 

особистої вигоди. І тому, відповідно, нагальною є потреба законодавчого 

регулювання лобізму, спрямування його у контрольоване суспільством річище 
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[36, с. 8]. Водночас, поширеною практикою є ототожнення лоббізму з 

корупцією, та прагнення до заборони будь-яких форм взаємодії груп тиску та 

державних інституцій, що виглядає не надто ефективним способом вирішення 

проблеми лобізму, адже спроби впливу з боку громадянського суспільства на 

державу все одно триватимуть, оскільки держава змушена ухвалювати 

різноманітні політичні рішення, що стосуються чиїхось приватних інтересів. 

Як і будь-який вплив, лобіювання передбачає наявність певної технології 

– тобто сукупності приписів, реконмендацій, дій та заходів, які, у кінцевому 

рахунку, мають забезпечити досягнення необхідного результату – тобто впливу 

на ухвалення політичного рішення. Спроби класифікувати лобістські технології 

робили такі російські дослідники, як А.В. Павроз [190] та П.А. Толстих [250] та 

ін. Для вказаних авторів головним методологічним принципом класифікації 

слугував поділ технологій на прямі (які передбачають спрямовування 

безпосереднього тиску на об’єкт лобізму) і непрямі (засновані на 

опосередкованому впливі). При цьому, під самим лобізмом розуміється 

достатньо широке за своїм змістом явище. Дане явище передбачає наявність 

різноманітних практик лобіювання, яке є технологічною реалізацією на 

практиці загального феномену лобізму. 

Лобізм міцно взаємопов’язаний з політичною владою. Лобізм — ознака 

влади, її специфічна риса, і як повноцінна інституція він з’являється тоді, коли 

вже наявні дві необхідних умови: 1) виникає велике різноманіття інтересів у 

суспільстві внаслідок його соціальної диференціації, розшарування, 

«спеціалізації»; 2) розширюється доступ до влади на основі політичного 

плюралізму, що характерно, насамперед, для демократичних режимів [36, с. 

10]. У зв’язку з тим, що влада об’єктивно не може задовольнити одночасно і 

якнайповніше усі інтереси, виникає проблема черговості, пріоритету 

задоволення тих чи інших інтересів. Тому закономірним є прагнення різних 

груп і шарів суспільства впливати на поведінку держави з метою переорієнтації 

політики на свою користь, стимулювати її приймати вигідні для них 

управлінські рішення. Очевидно, вплив цей, якщо він виключає захоплення 
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влади як такої, має здійснюватися на взаємовигідних засадах. Наприклад, на 

основі обміну. Якщо засобом обміну виступають матеріальні активи, то мова, 

швидше, йде про корупцію, тобто, про зловживання владою в чиїхось 

інтересах. Лобізм теж передбачає обмін, але інформаційний. Відповідно, це і 

означає наявність технології інформаційного впливу як основи для здійснення 

лобіювання. 

В науковій літературі [283, с. 71], виокремлюються наступні традиційні 

методи лобіювання. 

По-перше, так звані законні методи лобіювання: направлення листів і 

особистих звернень до законодавців або представників виконавчої влади; 

підготовка для парламентарів проектів законів; надання консультативної 

допомоги; контроль за дотриманням законів і рішень; організація кампаній у 

ЗМІ; проведення демонстрацій, маршів, пікетування або інших публічних 

акцій; підтримка кандидатів у депутати на виборах; сприяння призначенню чи 

просуванню по службі працівників органів державної влади; налагодження 

особистих контактів із членами законодавчих чи виконавчих органів. 

По-друге, так звані незаконні методи лобіювання: прямий підкуп ( 

корупція); непрямий підкуп ( подарунки ); контроль за особистим життям 

законодавців і чиновників; збирання компрометуючого матеріалу; шантаж, 

погрози. 

Із названого переліку методів, не важко встановити, що законні та 

незаконні методи, фактично, описують різні явища, що спираються на відмінні 

джерела досягнення поставлених. Якщо незаконні методи використовують 

силовий ресурс, то законні, переважно, спираються на інформаційний. 

Відповідно, саме законі методи політичного лобіювання ми можемо назвати 

інформаційними технологіями лобіювання. 

Разом із тим, лобізм, як соціальний феномен, ґрунтуючись на 

можливостях впливати й домовлятися — він є, насамперед, проявом й 

своєрідною формою політичної комунікації, тому що задля його здійснення 

застосовуються різноманітні комунікаційні ресурси [96]. Комунікативний 
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характер лобізму одержав визнання насамперед у юриспруденції. Наприклад, у 

законодавчих актах, що регулюють лобізм у США, фігурує таке поняття як 

«лобістська комунікація». 

Комунікативний прояв лобізму полягає в тому, що він дає змогу 

розширити інформаційну базу політичних рішень, що приймаються, інформує 

відповідні державні органи про певні нагальні проблеми. Лобісти забезпечують 

органи державної влади інформацією стосовно ситуації на різноманітних 

суспільних рівнях, яка потім заслуховується на парламентських чи інших 

слуханнях, інформуючи законодавців про наявні проблеми. Отже, лобіювання 

виступає у вигляді аргументації, механізму підготовки та прийняття 

відповідних актів. Наприклад, на основі узагальнення практики лобізму в 

інститутах ЄС подано класифікацію основних представницьких груп, які 

здійснюють лобістську діяльність на національному і наднаціональному 

(європейському) рівнях, охарактеризовано багатопрофільні та вузькоспеціальні 

компанії, зокрема, консультативні лобі-асоціації (консалтингові, PR, - GR, - 

MR, - та IR-агенції, асоціації з стратегічного планування та стратегічних 

комунікацій тощо); лобі-представництва інтересів промислових груп; 

аналітичні центри (think tanks). 

За типами організацій розрізняються і форми, в яких вони можуть 

здійснювати лобіювання. Наприклад, аналітичний центр практично не 

використовує збирання підписів та різні масові акції. Наприклад, В. Барков, Т. 

Розова, О. Пищуліна поділяють аналітичні („мозкові центри”) за домінантними 

цільовими галузями діяльності на дослідницько-видавничі, лобістські, 

правозахисні, культурологічні, цільові.  

Дослідницько-видавничі організації можуть вдаватися до лобіювання, 

здійснюючи його за допомогою поширення досліджень з певної тематики чи 

звертаючи увагу громадськості і державних структур на порушення прав певної 

групи осіб. Тобто, слід визнати, що частина неурядових організацій застосовує 

лобізм у своїй практиці як одну з можливостей досягти своїх цілей, а частина є 

прямо створеними для провадження лобістської діяльності. Хоча мало яка 
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організація, особливо з числа аналітичних центрів, визнає себе лобістською, 

оскільки, по-перше, таким чином вона відверто заявить, що її дослідження чи 

дії спрямовані на задоволення приватного блага, тоді як вони заявляють, що 

мають на меті благо спільне, прагнучи заручитися підтримкою громадськості. 

По-друге, в нашому законодавстві не визначається статус лобістської 

організації, відтак і самі ці організації оформлюються у вигляді, передбаченому 

правом [232, с. 93]. 

Лобізм є переважно інформаційною роботою, що спрямована на пряме 

або опосередковане переконання органів державної влади у необхідності 

ухвалення конкретних політичних рішень в інтересах груп тиску. Отже, 

комунікативний потенціал лобізму містить обов’язкове встановлення контактів 

та передавання повідомлень, адресованих представникам влади з наміром 

впливати на їхні рішення у вигідному для певної групи напрямку.  

До комунікативних аспектів лобізму слід віднести розширення 

інформаційної бази прийнятих політичних рішень, функцію примирення та 

узгодження різноманітних інтересів, сприяння досягненню компромісів в 

політиці тощо. Головною комунікаційною ознакою лобізму є те, що він 

виступає посередником між суспільством та державою, привертаючи увагу 

владних органів до актуальних соціально-політичних проблем. 

Як політична технологія інформаційного впливу, лобіювання має 

визначений набір характеристик та особливостей, які відрізняють його серед 

переліку інших політичних технологій інформаційного впливу. 

По-перше, це спрямування. Якщо більшість політичних технологій 

інформаційного впливу орієнтовані у напрямку «влада/політична еліта – 

суспільство», то лобіювання має принципово іншу орієнтацію за схемою 

«групи громадськості – влада/політична еліта». Відповідно, лобіювання – це 

інформаційна робота, що здійснюється не з метою впливу на суспільну думку, а 

з метою впливу на думки та позиції конкретних категорій представників 

політичної еліти з метою формування певного політичного рішення. 

По-друге, це цілі та задачі інформаційного впливу. Якщо більшість 
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політичних технологій інформаційного впливу мають за мету або утримання, 

або завоювання політичної влади шляхом впливу на громадську думку, то 

технології політичного лобіювання такої мети не мають, а спрямовані 

виключно на ухвалення конкретних політичних рішень без заміни влади. Це 

пов’язано з тим, що у більшості демократичних країн цілі лобістської 

діяльності переважно економічні. Так, об’єктом лобіювання найчастіше 

виступають умови господарської діяльності: власність і право розпоряджатися 

нею, право на здійснення конкретної діяльності, податки, квоти, ліцензії, 

державне замовлення, бюджетні субвенції та ін. 

По-третє, варто згадати про масштаб інформаційного впливу. 

Особливістю технологій політичного лобіювання є те, що інформаційний вплив 

здійснюється не у напрямку найширшої аудиторії, а навпаки – концентрується в 

одній точці політичної системи, де і має бути ухвалене необхідне рішення. 

При цьому не можна стверджувати, що інформаційні технології 

лобіювання вичерпуються лише прямим переконанням влади у необхідності 

тих або інших дій, але можуть передбачати так само і опосередкований вплив 

на владу через громадську думку. Це означає, що будь-які інші технології 

інформаційного впливу можуть бути включені у лобіювання, але виключно у 

якості допоміжних. 

Для тих, хто зацікавлений в лобіюванні, це є потенційно важливою 

можливістю легального відстоювання своїх інтересів, захисту своїх позицій і 

впливу на громадську думку. Державу таке лобіювання забезпечує 

інформацією, експертними матеріалами та оцінками, альтернативами 

вирішення проблемних питань, підтримкою її рішень [232, с. 94]. 

Процес інформаційного лобіювання можна умовно поділити на такі 

етапи: 

• дослідження та аналізу законодавства або нормативних пропозицій; 

• моніторинг та звітність про події; 

• участь у конгресі або регулюють слухання; 

• робота з коаліціями зацікавлених у тих же проблем; 
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• освіта урядовців, співробітників і корпоративних посадових осіб. 

В такому розумінні, інформаційне лобіювання – це, у першу чергу, 

механізм впливу на політичні рішення для невеликих суспільних груп, дрібного 

та середнього бізнесу, що не можуть використовувати такі самі механізми, як 

великий бізнес, що має прямий доступ до політичної еліти через фінансування 

політичних партій або через особисті зв’язки з представниками правлячого 

класу. Однак, урядові рішення зачіпають і людей, і організації. Інформація має 

бути надана в цілях отримання обґрунтованих рішень. Державні посадові особи 

не можуть приймати справедливі та обґрунтовані рішення, не враховуючи 

інформацію від широкого кола зацікавлених сторін. Всі сторони питання 

повинні бути вивчені для того, щоб створювати справедливу політику уряду, і 

інформаційний лобізм може допомагати у реалізації подібних задач. 

Загалом, інформаційне лобіювання може здійснюватися у наступних 

формах: втсановлення безпосередніх контактів з урядовцями; розробка проектів 

нормативно-правових актів; інформаційний вплив на урядові структури. 

Зрозуміло, що за таких обставин, основним інструментом інформаційного 

впливу для тих, хто займається технологіями лобіювання, виступають 

інформаційні канали, що забезпечують донесення необхідного впливу 

потрібному адресатові. Це, зокрема, відображається у тих країнах, де практика 

лобіювання є загальновизнаною та звичною, у явищі т.зв. «дверей, що 

обертаються» (revolving door). Мова про явище, коли колишні політичні діячі, 

залишаючи свої посади у країнах ЄС та Північної Америки, продовжують 

діяльність у різноманітних структурах, що займаються лобіюванням. 

Варто особливо підкреслити, що в рамках цього підходу лобізм - це не 

тільки тиск бізнесу, громадських організацій на органи влади, а й діяльність 

самих суб'єктів влади, спрямована на просування своїх корпоративних 

інтересів, отримання особливих владних преференцій тощо. Саме лобіювання 

призводить до абсолютно чіткого розподілу приватного і публічного, що, у 

свою чергу, дозволяє великому бізнесу вибудовувати публічні відносини з 

державними інституціями на основі визначених правил. 
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Проте, за подібного розуміння лобіювання, його можна розмежувати із 

іншим поняттям, яке так само описує механізм впливу груп громадськості на 

політичні рішення з конкретних питань – т.зв. «публічної адвокації». 

І адвокація, і лобізм – це вплив на прийняття рішень суб'єктами публічної 

влади, але здійснюваний професіоналами за визначений гонорар. Адвокацією ж 

займаються суспільні активісти заради реалізації програм в інтересах всієї 

громади. Наприклад, мова може йти про захист культурної спадщини, 

археологічних розкопок тощо. 

Адвокація (англ. Advocacy, вживаються також варіації адвокасі 

(едвокасі), адвокатування) — діяльність з представництва та захисту інтересів 

клієнта (індивіда або групи людей) уповноваженої особи чи організації з метою 

отримання клієнтами доступу до благ, на які вони мають право, але не можуть 

його реалізувати. Досягається така мета через взаємодію від імені клієнта з 

юридичними та фізичними особами, впливом на громадську думку та рішення в 

політичній, економічній, соціальній сфері державного управління. Термін 

вживається в контексті діяльності неурядових організацій або правозахисних 

громадських рухів. Також адвокація розглядається як один із методів соціальної 

роботи. Через відносну новизну цієї діяльності в Україні зустрічається 

написання терміну латиницею. Додатково вживаються терміни-аналоги: 

представництво інтересів, громадянське представництво, заступництво, 

поборництво, просування. Відповідно, особа, що спеціалізується в цій галузі 

може називатися представник інтересів, фахівець з адвокації або поборник. 

Адвокаційні кампанії можуть використовувати певні елементи пропаганди для 

мобілізації прихильників і впливу на державні інституції. 

Лобіювання, вплив на законодавчі процеси в інтересах певної соціальної 

групи, може вважатися одним із різновидів адвокації. Однак у випадку 

адвокації мова завжди йде про захист інтересів уразливих категорій населення, 

тоді як лобістська діяльність може мати на меті, наприклад, збільшення 

прибутків корпорацій, надання або розширення привілеїв тощо. 

Крім того, необхідно згадати ще про одне поняття, яке також часто 
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ототожнюють з лобізмом у сучасній практиці організованих комунікацій. Мова 

про т.зв. «громадські справи» (public affairs), що є особливим типом зв'язків з 

громадськістю, пов'язаним з налагодженням і підтримкою доброзичливих 

відносин між урядовими установами, органами самоврядування та за участі 

громадськості. На національному рівні така діяльність пов'язана як з офіційним 

спілкуванням державних установ з громадянами, окремими їх групами, так і з 

інформаційною роботою. Тобто це сфера офіційних контактів з посадовими 

особами певного адміністративного рівня, представниками законодавчих 

органів і різними ініціативними групами впливу (наприклад, лобістами). Що 

стосується лобіювання, то воно є особливою частиною громадських справ, 

покликаних налагоджувати і підтримувати зв'язки між зацікавленими групами і 

урядовими органами, щоб впливати на законодавчий і управлінський процеси. 

Існують різні підходи до трактування поняття «public affairs». Одні 

фахівці визначають public affairs як більш вузьку область зв'язків з 

громадськістю, вибудовування відносин лише з тими учасниками, які залучені в 

процеси публічної політики, постановки громадського дискурсу, порядку 

денного та ін. Відповідно до цієї концепції , public affairs включає в себе такі 

функціональні області, як community relations (зв'язок з місцевим 

співтовариством) і social responsibility (соціальна відповідальність). Інші автори 

ідентифікують public affatis з government relations (GR) і лобізмом (lobbying). Це 

особливо актуально для Європи, де термін «лобізм», як правило, навантажений 

негативними конотаціями, і його замінюють терміном «public affairs». 

Наприклад, у Великій Британії, де розвинений ринок професійних лобістських 

послуг, в цілому нетиповий для Європи, все лобістські агентства називають 

себе РА-consultants або public policy consultants. Те ж і в країнах 

континентальної Європи. 

Ще однією особливістю технології політичного лобіювання є те, що вона 

передбачає появу особливої професійної групи, яка цілеспрямовано займається 

саме лоббістською діяльністю та організовує роботу у даному напрямку на 

замовлення суспільних груп, які звертаються по допомогу. На Заході лобісти, 
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котрі, як правило, є висококваліфікованими фахівцями, часто виконують роль 

посередників в операціях між групами інтересів та політичними діячами, 

зокрема законодавцями та членами уряду, тим самим істотно впливаючи на 

формування політичного курсу країни. Отже, лобізм посідає важливе місце в 

механізмі демократії. При цьому, професіоналізація лобізму є не випадковою, 

якщо звернутися до природи даної технології. 

У випадку технологій інформаційного впливу за допомогою ЗМІ, 

ключовим інструментом донесення інформації до цільових груп 

(громадськості) виступає сама медійна інфраструктура (канали телебачення, 

радіо, газети та інші видання тощо), то у випадку лобіювання аналогічним 

інструментом виступають зв’язки та контакти професійних лобістів, які 

дозволяють останнім безпосередньо взаємодіяти з потрібними політичними 

фігурами. Відповідно, професійність лобіювання перетворюється на основний 

технологічний ресурс. 

Важливу роль відіграє правове регулювання інституту лобізму. 

Легалізація лобістської діяльності уможливлює прозорі взаємини влади і 

бізнесу, аби виборці бачили, чиї інтереси відстоює певний політик. Аналіз 

світової практики виявляє, що зазвичай реалізуються дві основні стратегії в 

урегулюванні лобістської діяльності. Перша припускає врегулювання з 

допомогою кількох спеціальних нормативних правових актів окремих питань, 

пов’язаних з лобістською діяльністю. Наприклад, таких як: порядок реєстрації 

представників асоціацій, груп і об’єднань, які захищають певні інтереси, при 

парламентах; межі та параметри взаємин лобістів і представників влади; 

порядок організації публічних слухань законопроектів. Такий варіант 

реалізовано в Італії, Німеччині, Франції. Друга стратегія пов’язана з 

прагненням врегулювати лобістську діяльність в органах влади ухваленням 

відповідного закону (США, Канада та ін.). 

У світі існують різні бачення того, хто може займатися лобістською 

діяльністю. Так, відповідно до законодавства США – це фізичні та юридичні 

особи. У Німеччині – тільки юридичні особи. Водночас, у сучасних 
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демократичних державах новітньою тенденцією є не лише формальна 

інституціоналізація лобістської діяльності, але й її стимулювання на 

державному рівні. Наприклад, у Великій Британії лобіювання заохочується 

самою процедурою законотворення. „Перед розглядом законопроекту 

зацікавленим групам пропонується для дискусії так званий „зелений документ”. 

За результатами дискусії видається „білий документ”, що містить реакцію 

зацікавлених груп, лобістських організацій на „зелений документ” і є основою 

для законопроекту”. В Австрії, Франції, Голландії створено спеціальні 

інститути – „соціально-економічні ради”, які мають досить чіткий юридичний 

статус і виконують роль своєрідних „лобістських парламентів” [198]. 

Подібний підхід щодо «каналізації» лобіювання у демократичних 

державах може бути пояснений наступними причинами: 1) організоване та 

інституціолізоване лобіювання може здійснюватися у рамках закону як прозора 

інформаційна робота; 2) наявність прозорих механізмів лобіювання зменшує 

базу для використання різноманітних сумнівних з точки зору законодавства 

методів впливу на ухвалення політичних рішень. 

За класифікацією американських вчених Волпа та Лєвіна суб’єктами 

лобістської діяльності є наступні групи:1. Зовнішні лобісти; 2. Внутрішні 

лобісти / корпоративні лобісти; 3. Лобістські асоціації; 4. Групи, що захищають 

суспільні інтереси; 5. Профспілки [35]. 

Здійснюючи лобістську діяльність, група фізичних осіб або юридична 

особа виступає в якості групи тиску. Як свідчить практика, група тиску, що діє 

як лобістське утворення, має складну структуру, до якої входять: 

– підприємство або зазвичай група підприємств у традиційному їх 

розумінні; 

– інформаційно-аналітичний центр, що певний інтерес обґрунтовує та 

подає як соціальний проект, програму дій з його реалізації; 

– громадська організація, яка актуалізує те чи інше питання, надає йому 

статусу соціальної проблеми, виносить на публічне обговорення тощо. 

Відповідно, технологія лобіювання, за такою структури, передбачає: 
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формування задач, оформлення їх у вигляді проектів рішень та інформаційний 

супровід. Для організації та проведення лобістської діяльності  

використовуються засоби, зв’язки й можливості, спрямовані на доведення 

певних прагнень до структур, які ухвалюють відповідні рішення. 

Лобістські утворення також намагаються використовувати можливості 

впливу на ЗМІ задля забезпечення суспільної підтримки, соціального 

позиціонування. Для ресурсного забезпечення діяльності лобістів виділяють 

кошти, які можуть бути спрямовані на фінансування діяльності аналітичних 

центрів, підтримку громадських організацій, оплату послуг засобів масової 

інформації, організаційних і рекламних видатків  [255, с. 76]. 

Якщо підходити до технологій лобіювання як до інформаційного впливу, 

то можна виокремити три основних технологічних підходи: 

По-перше, це технологія, яка передбачає взаємовигідний “обмін” у 

вигляді голосування політика з важливого для групи тиску питання на його 

“популярність”, яка принесе йому перемогу на наступних виборах. В даному 

випадку, інформаційна діяльність зводиться до того, що з політиком 

налагоджуються контакти, далі відбувається інформаційний вплив у вигляді 

переконання за допомогою аргументів, і, зрештою, переходять до ухвалення 

відповідного політичного рішення. Дана технологія носить цілком легальний з 

точки зору демократії характер, однак вона потребує у суб’єкта впливу 

наявності потужного електорального ресурсу, який і може виступати основою 

для політичних переговорів. Тільки в такому випадку можуть відбутися обмін 

інформацією, який у кінцевому рахунку призведе до взаємовигідного обміну 

політичними ресурсами (електоральна підтримка) та політичними рішеннями. 

По-друге, в якості політичної технології інформаційного впливу за 

допомогою лобіювання може виступати діяльність, спрямована на переконання, 

зміну думок, а іноді й ціннісних установок осіб, які ухвалюють рішення. У 

даному випадку ми маємо справу із чистим інформаційним впливом, адже 

спираємося виключно на переконуючу модель комунікації. Як і будь-яка інша 

переконуюча комунікація, лобіювання передбачає мету - викликати у ділового 
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партнера певні почуття і сформувати ціннісні орієнтації та установки; 

переконати в правомірності стратегій взаємодії; зробити своїм однодумцем. В 

кінцевому випадку, це означає залучення партнера на власні позиції. Ресурсом 

подібного переконання виступають мотиви суб’єкта комунікації та його 

культурні установки. 

Подібний підхід до лобіювання передбачає використання наступних 

засобів переконання: аргументація, демонстрація і доказ; роз'яснення і 

порівняльний аналіз; факти, цифри і приклади, що показують переваги; опора 

на емоційний настрій партнера і включення його кінестетичного каналу за 

допомогою вербальних і невербальних ключів доступу; облік контраргументи 

партнера; психологічні прийоми приєднання, формування атракції, створення 

атмосфери довіри. 

Використання зазначених технологій передбачає публічність дії, 

наявність масової аудиторії, різноспрямованих груп тиску чи соціальної 

підтримки тощо. Як правило, практика використання технологій публічного 

позиціонування ґрунтується на: а) всебічному дослідженні особливостей 

здійснення державної політики; б) проведенні численних публічних заходів, 

зокрема «круглих столів», конференцій, прес-конференцій тощо, спрямованих 

на публічну презентацію позиції, конструювання соціального простору з 

перспективою їхнього можливого переходу в інформаційно-просвітницьку 

пропагандистську кампанію. Даний варіант є одним з найбільш демократичних 

і публічних, оскільки надає широкі можливості для участі в процесі лобіювання 

представників різних груп інтересів. Утім, його реалізація потребує від груп 

інтересів чималих зусиль упродовж тривалого часу. Ця технологія, зокрема, 

передбачає підготовку і поширення серйозних досліджень з питань державної 

політики, організацію освітніх кампаній, публічні заходи за участі політиків, 

відомих експертів і представників груп інтересів. 

Нарешті, по-третє це може бути доступ до процесу ухвалення рішень 

через надання політикові допомоги в аналізі проблеми і підготовці потрібних 

для її вирішення документів (доповідей, законопроектів та ін.). Такий лобізм 
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передбачає обопільну вигоду, тому часто буває успішним. 

З одного боку, політик мінімізує витрати своїх зусиль і ресурсів. Адже він 

пропонує додаткові ресурси, які дають політикові змогу зробити більше в тій 

сфері, яку він вважає важливою. З іншого боку – групи інтересів, допомагаючи 

політикові, отримують доступ до процесу ухвалення рішень і можливість 

вносити свої пропозиції з певних питань до проектів актів законодавства, які 

виходять від політика. 

У рамках такої технології найуспішнішими лобістами зазвичай є 

неурядові громадські організації та аналітичні центри. Саме вони (на відміну 

від професійних лобістів) є фахівцями з конкретної проблеми, володіють 

шаблонами і стандартами, які дають змогу ефективно аналізувати проблему та 

якісно презентувати отримані результати і пропозиції. 

Також варто згадати розроблену П. Фельдманом класифікацію 

лобістських технологій. Вона передбачає їх поділ на інфраструктурні технології 

та технології впливу. П. Фельдман [258] до інфраструктурних відносить 

наступні: артикуляційні, консалтингові та аналітичні. 

Метою застосування артикуляційних технологій є виявлення предмета 

лобізму (інтересу, заради задоволення якого згодом виявляється вплив на 

владу) та встановлення його які загальногрупового. Артикуляція інтересів 

групи реалізується за рахунок низки інструментів та заходів, серед яких можна 

назвати: 

• проведення зборів рядових членів і лідерів групи з метою 

обговорення висунутих вимог;  

• напрям від центру до периферії інформаційних матеріалів на 

підтримку своєї позиції (листівок, газет, телевізійних сюжетів тощо);  

• організація заходів наукового та суспільно-політичного характеру: 

форумів, конференцій, круглих столів; закріплення висунутих інтересів у формі 

рішень, постанов, рекомендацій. 

Артикуляційні технології зазвичай передують процесу надання впливу на 

об’єкт лобізму, але часто реалізуються після його завершення, коли лідер групи 
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та агенти лобізму звітують перед рядовими членами про досягнутий результат. 

 Ключову роль у лобістській діяльності відіграють аналітичні технології. 

Призначення аналітичних технологій – збір і обробка інформації, яка необхідна 

для надання ефективного впливу на об’єкт лобізму. Під інформацією в даному 

випадку мається на увазі сукупність даних про об’єкт лобізму, специфіку і 

середовище його функціонування, а також про всі явища соціального, 

економічного та політичного життя держави, які мають безпосереднє значення 

для лобістської діяльності. 

Аналітичні технології лобізму застосовуються також для розшифровки 

відповідей, що надходять від об’єкта лобізму, що надзвичайно важливо для 

встановлення зворотного зв’язку в процесі комунікації з органами влади. Ще 

одним важливим напрямком аналітичних технологій є прогнозування. 

Аналітичні технології лобізму засновані на загальній методології емпіричних 

досліджень, що застосовуються в політичній науці. Тут виділяються два 

напрямки: збір та обробка первинної інформації та аналіз інформації з 

вторинних джерел. 

Основне призначення консалтингових технологій – забезпечення лідерів 

групи інтересів, що виконують функції лобістів, практичними рекомендаціями 

щодо взаємодії з органами влади. Роль консультантів можуть виконувати або 

залучені на основі аутсорсингу організації, або внутрішньоорганізаційні 

структурні підрозділи, що спеціалізуються на взаємодії з органами влади. 

Найбільш значною і об’ємною складовою лобістської діяльності є прямі 

технології, серед яких виділяються Government Relations (GR), кабінетне і 

публічне лобіювання. Government Relations [190] є набором технологій і 

методів, орієнтованих на підтримку постійної взаємодії суб’єкта лобізму з 

об’єктом. Метою GR є не тільки просування конкретних ініціатив, а й 

встановлення довгострокових партнерських відносин з особами, 

відповідальними за прийняття політичних рішень. В основі GR-технологій 

лежить інформаційний обмін між групою інтересів і представниками інститутів 

державної влади. Цей напрямок передбачає донесення позиції суб’єкта лобізму 
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до об’єкта шляхом направлення в держструктури листів, рекомендацій, 

проектів нормативно-правових актів, аналітичних та статистичних матеріалів. 

Для вирішення всіх цих завдань, а також для реалізації певної стратегії 

GR-спеціалісти використовують наступні інформаційні засоби: 

1. Активне використання ЗМІ. Цей аспект дуже важливий у новому 

лобізмі. Він робить масові кампанії індустрією, допомагаючи їм бути 

висвітленими у ЗМІ. Без елементу «гучності» кожна відкрита лобістська акція 

завжди буде програвати кулуарному лобізму. Технології зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ вже відійшли від примітивних прес-релізів та анонсів 

прес-конференцій. Для великої акції увага ЄМІ отримується двома шляхами: 

або як використання плодів планової довготривалої праці з мас-медіа через 

спеціалізовані фірми (превалюють серед корпорацій), або втягнення самих ЗМІ 

у коаліцію (превалює серед громадських об’єднань). 

2. Поглиблення спеціалізації та використання субпідрядників. Велика 

кількість субпідрядників стала відмінною рисою сучасного лобізму. Так, 

наприклад, компанія наймає лобістську фірму, та, у свою чергу, привертає 

фірму зі зв’язків із громадськістю для організації одного елемента лобістської 

кампанії. Фірма зі зв’язків із громадськістю наймає рекламну фірму для 

створення рекламного ролика. 

3. Необхідність підтримки опитуваннями суспільної думки будь-якою 

лобістською акцією. На думку багатьох професіоналів лобізму, на сьогоднішній 

день навіть прямий лобістський контакт повинен бут підстрахований певною 

формалізованою, доведеною формою підтримки населення. Це можуть бути як 

дані опитування громадської думки, так і визначена кількість листів виборців.  

Кабінетне лобіювання слід розуміти як механізм представництва 

інтересів, в якому найважливіша роль відводиться агентам-посередникам, котрі 

володіють ресурсом у вигляді множинних точок доступу до центрів прийняття 

політичних рішень. Основним інструментом кабінетного лобіювання служать 

особисті зустрічі агентів групи інтересів з представниками влади, під час яких 

здійснюється переконання об’єкта лобістського впливу, його мотивація на 
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користь позиції зацікавленої групи. 

Публічне лобіювання використовується для здійснення впливу на органи 

влади за допомогою участі лобістів в заходах дискусійного характеру, 

організатором та ініціатором яких найчастіше є сама влада. В якості таких 

заходів можуть розглядатися міжнародні та національні форуми, конференції, 

експертні наради, які служать для агентів різноманітних груп інтересів 

майданчиками для лобістської діяльності. Публічне лобіювання за набором 

інструментів, що застосовуються, близьке до кабінетного, проте, на відміну від 

нього, характеризується повною відкритістю і відсутністю елемента 

кулуарності. До публічного лобіювання, як правило, вдаються організації, що 

займаються соціальним лобізмом. 

Основним методом публічного лобіювання є переконання, тобто 

аргументація позиції суб’єктів, що лобіюють. Особливість публічного 

лобіювання полягає в його змагальній основі, яка передбачає ведення дискусії 

між агентами різних груп з протилежними інтересами (наприклад, 

представників працівників і роботодавців). Специфічною формою публічного 

лобіювання є направлення до органів влади відкритих письмових звернень з 

попередніми збором підписів під ними. 

Обґрунтування існування непрямих лобістських технологій вперше дав 

ще М. Дюверже, який стверджував, що групи інтересів “чинять непрямий тиск 

на громадськість з метою створення громадської думки, яка, в свою чергу, буде 

впливати на глав урядів, що завжди прислухаються до нього” [97, с. 267-268]. 

Серед непрямих лобістських технологій можна виділити Public Affairs (вплив 

через громадські структури), Media Relations (вплив через ЗМІ). 

В основі Public Affairs лежить принцип опосередкованого впливу на 

об’єкт лобізму за допомогою партнерських по відношенню до суб’єкта акторів, 

в ролі яких виступають різноманітні інститути громадянського суспільства та 

учасники публічного політичного процесу. Найбільш поширеною і ефективною 

технологією Public Affairs є формування коаліцій, коли відразу кілька груп 

інтересів об’єднують свої лобістські ресурси і висувають по відношенню до 
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влади колективні вимоги. Провідником багатьох громадських ініціатив в Росії 

стає Громадська палата, яка виступає партнером цілого ряду інститутів 

громадянського суспільства і користується винятковим правом доступу до 

процесу прийняття політичних рішень на федеральному рівні. 

Такий напрям, як Media Relations, передбачає використання засобів 

масової інформації як агентів впливу на об’єкт лобізму. В рамках даного 

напрямку здійснюється інформаційний супровід інтересу, що лобіюється. 

Основна мета Media Relations – інформування представників влади про 

наявність певних проблем і необхідність їх вирішення. Це досягається завдяки 

цілеспрямованій роботі зі ЗМІ, журналістським співтовариством, інтернет-

блогерами, тобто тими, чиєю потенційною цільовою аудиторією можуть 

виявитися особи, відповідальні за прийняття політичних рішень. Головним 

чином завдяки Media Relations формується певний імідж суб’єкта лобізму в 

об’єкта впливу. 

Загалом, як інформаційна технологія лобіювання – невід’ємний елемент 

демократичного політичного процесу. В цьому контексті, він має низку 

безперечних позитивних рис [36, с. 13-14]: 

по-перше, впливаючи на управлінські рішення, лобіювання забезпечує 

потсійний інформаційний тиск на органи виконавчої влади, посилюючи якість 

управлінських рішень; 

по-друге, лобіювання виступає інструментом самоорганізації 

громадянського суспільства, за допомогою якого мобілізується суспільна 

підтримка чи опозиція певному законопроекту, здійснюється вплив на 

політику; 

по-третє, лобіювання створює можливості для забезпечення інтересів 

меншості, бо виступає як специфічна форма прояву політичного плюралізму; 

по-четверте, лобіювання утілює свій принцип свободи соціальних 

недержавних структур — асоціацій, громадських організацій, суспільних 

верств; 

по-п’яте, цей засіб застосовується як своєрідне соціально-політичне 
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стимулювання, спрямоване на прискорення упровадження певних цілей і 

інтересів, на спонукання до конкретних дій. При такому підході лобіювання 

виступає як спосіб активізації певних процесів і явищ у сфері політики; 

по-шосте, він дозволяє розширювати інформаційну й організаційну базу 

прийнятих рішень і набагато більше уваги приділяти наявним серйозним 

соціально-політичним проблемам; 

по-сьоме, лобіювання можна розглядати як інструмент взаємодії 

представницької і виконавчої влади; 

по-восьме, лобіювання можна оцінювати і як дієвий засіб досягнення 

компромісу, спосіб взаємного урівноваження і примирення між собою 

різноманітних інтересів. 

Загалом, необхідно відзначити, що лобіювання як політична технологія 

характеризуються наступними особливостями: є інформаційним впливом, 

здійснюється професіоналами, спрямоване на конкретні цілі та задачі, 

реалізується як кулуарно, так і за рахунок широкомасштабної медійної 

підтримки. Лобіювання завжди реалізується в інтересах певної групи, котра, 

реалізуючи відповідні програми, виступає в якості групи тиску. 

Підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити наступне. 

1. Особливою формою сучасних політичних технологій інформаційного 

впливу є технології лобіювання, що становлять собою однонаправлений тиск на 

органи влади не з метою захоплення влади або її ствердження, а з метою 

створення умов для ухвалення потрібних певній групі тиску політичних рішень.  

2. Тиск цей може здійснюватися як у незаконний, так і у законний спосіб. 

В останньому випадку він, переважно, засновується на інформаційному обміну 

між групою тиску та представниками політичної еліти суспілсьтва, що 

виражається у вигляді: допомоги в ухваленні політичних рішень, наданні 

інформаційно-аналітичного сприяння, інформаційному тиску. 

 



6.2. Новітні політичні технології лобіювання 

За умов бурхливого розвитку інформаційного суспільства та 

інтенсифікації каналів комунікації, характер технологій політичного 

лобіювання так само набуває суттєвих змін. Зокрема, якщо кластична модель 

лобіювання передбачала жорсткий поділ технологій лобіювання на законні та 

незаконні, де перші передбачали пошук механізмів взаємовигідної співпраці з 

політиками, інформаційну роботу з метою переконання політичних суб’єктів, а 

другі – виключно підкуп та силовий тиск, то новітні технології, значною мірою, 

передбачають достатньо складне проведення межі між легітимними та 

нелегітимними засобами. Оскільки цілком легальний тиск на владу через 

інструменти інформаційної роботи цілком може доповнюватися нелегальними 

силовими акціями з нападами «громадських активістів» на різноманітні 

підприємства та організацію провокативних силових дій у громадських місцях. 

Суворе розмежування на кампанії з лобіювання та публічної адвокації 

втрачає реальний зміст, адже адвокаційні кампанії все частіше стають 

лобістськими за своєю приробою, а підтримка з боку різноманітних 

«активістів» - умовою технологічної ефективності кампанії з лобіювання. 

Наступна особливість новітніх технологій політичного лобіювання 

полягає у поєднанні усіх можливих технологій політичного тиску, які 

реалізуються у рамках однієї кампанії лобіювання. При цьому, на жодному з 

напрямків не робиться наголос. Безпосередня інформаційна робота з 

представниками політичної еліти, аналітична діяльність та законопроектів може 

поєднуватися у рамках однієї акції із масовими кампаніями протесту та 

опосередкованим впливом на громадську думку через мас-медіа та інші 

суспільні канали комунікації. 

Все це виражається у тому, що кампанія з лобіювання із довготривалої 

операції перетворюється на жорстку та короткотривалу атаку, що, загалом, 

повністю відповідає загальній логіці світу, що характеризується 

пришвидшеним темпом суспільно-політичних процесів. Відповідно, новітні 

технології політичного лобіювання можуть бути поділені на кілька змістовних 

груп, які, тим не менше, використовуються не окремо, а в поєднанні з іншими. 
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До першої групи технологій лобіювання можна віднести лобіювання 

шляхом мобілізації громадської думки на користь прийняття необхідного 

рішення. Умовно дані технології можна назвати технологіями 

опосередкованого інформаційного тиску. 

До методів мобілізації громадської думки відносяться: організація 

кампаній в ЗМІ, організація масових акцій (grassroots), громадський захист 

(public advocacy), інспірування масових звернень (astroturfing). 

Організація кампаній в ЗМІ - найбільш доступний і в більшості випадків 

достатній спосіб вирішення питання про вплив на владу. У цьому випадку 

можна говорити про поєднання методів лобізму і GR-діяльності. При цьому, 

необхідно відзначити, що організація публікацій у ЗМІ є звичною практикою 

будь-якої діяльності у сфері зв’язків з громадськістю, і саме по собі не може 

бути засобом лобіювання. 

Особливостями сучасних інформаційних кампаній з лобіювання у ЗМІ є 

комбінування різних засобів та способів впливу за жорсткої координації усіх 

зусиль. Першою важливою особливістю сучасних кампаній є комп’ютеризація 

операцій. Далі, варто згадати про координацію кампанії. Сучасні технології 

дозволяють контролювати великий, запущений в дію, механізм інформаційного 

лобізму.  

Нарешті, на основі здійснюваної координації реалізується моніторинг 

подій. Відповідно, фіксуються усі форми політичної активності, кількість 

згадувань та посилань у ЗМІ, на основі чого робиться висновок про 

ефективність тиску. У кінцевому рахунку здійснюється мобілізація сил та 

розповсюдження інформації. Необхідно відзначити, що інформаційний тиск 

може здійснюватися як прямо, так і опосередковано. Зокрема, прямий тиск – це 

публікація матеріалів, у яких не приховуються основний зміст та 

інформаційний посил, а основні ідеї, заради поширення яких і здійснюється 

дана публікація, ретранслюються відкрито. 

Наприклад, це може бути аналітичний матеріал у пресі щодо необхідності 

зміни и податкового законодавства в інтересах бізнесу, де ці інтереси 
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пов’язуються з загальносуспільними потребами. Або публічний виступ на цю ж 

тему з боку уповноважених осіб. Найголовніша задача публічного виступу – 

ретрансляція необхідних інформаційних повідомлень («месседжів») з метою їх 

інтеграції в громадську думку та закріплення в сучпільній свідомості. 

Окрім прямого, може здійснюватися і прихований інформаційний тиск, 

коли базові та найбільш значимі ідеї приховуються за іншим змістом, але все ж 

ретранслюються. Головна мета подібного тиску – створення інформаційного 

фону для прямого інформаційного тиску. Наприклад, це можуть бути певні тези 

лобістського змісту, подані у загально-аналітичних матеріалах та публікаціях. 

Або певні тези, що озвучуються експертами на телебаченні або радіо. 

Технологія, загалом, виглядає наступним чином. 

По-перше, визначаються цілі кампанії з лобіювання, які можуть 

передбачати тиск на органи законодавчої або виконавчої влади з метою 

підтримки ухвалення певного рішення (або навпаки – скасування нормативно-

правового акту). Наприклад, це може бути питання заборони грального бізнесу. 

По-друге, на основі визначених задач встановлюються безпосередні 

об’єкти для тиску. Ними можуть бути політичні діячі або державні установи 

(партійні інститути). Крім того, можуть бути визначені конкретні політики або 

політичні сили як об’єкти для атак. 

По-третє, розробляються базові політичні месседжі, які повинні вплинути 

на громадську думку у напрямку підтримки пропонованих політичних рішень. 

Вони повинні бути доступними для розуміння широкими суспільними 

верствами. 

По-четверте, базові меседжі озвучуються з метою максимально-широкого 

донесення їх змісту. 

По-п’яте, запускається кампанія інформаційної підтримки, яка передбачає 

як організацію кампаній «громадського активізму» на підтримку базових 

месседжів, так і ретрансляцію базових меседжів у публіцистиці, наукових 

публікаціях, експертних оцінах тощо. 

В кінцевому рахунку, кампанія має забезпечити тотальне домінування 
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базових месседжів в інформаційному полі, аби лобіювання було підтримане на 

рівні громадської думки, а точковий тиск лобістів підтримувався потужним 

тиском громадськості. 

Загалом, і прямий, і опосередкований тиск, здебільшого, поєднуються у 

рамках однієї інформаційної кампанії з лобіювання, та покликані створити 

сприятливі настрої у суспільстві, які потім можна використати як аргумент під 

час перемовин з політиками, аби мотивувати. їх ухвалити потрібні рішення. 

Також варто згадати і про таку специфічну технологію інформаційного 

тиску як «медійне перехоплення» або Media-jacking [273, с. 33], - процес 

створення паблісіті для свого порядку денного за рахунок використання чужого 

майданчика або новиннєвого простору. Таке медійне паразитування на увазі та 

через інтеграцію свого меседжу в актуальний новиннєвий фон чужого заходу і 

перемикання уваги аудиторії на власні питання або проблеми. Так як корпорації 

і політики мають більше ресурсів для залучення преси, добре сплановані, 

креативні медіаперехоплення можуть бути досить ефективним способом 

залучення інтересу ЗМІ під час проведення малобюджетних активістських 

акцій. 

Технологія «медійного перехоплення» виглядає наступним чином. 

По-перше, визначаються теми, які зараз викликають найбільшу суспільну 

увагу. 

По-друге, визначається спосіб, як саме можна приєднатися до даної теми. 

Наприклад, у формі власної акції, що відбуватиметься паралельно з подією, яка 

викликатиме увагу. 

По-третє, визначення способу, яким чином увага буде переключатися з 

основної акції на ту, що органіховується в рамках проекту по «медійному 

перехопленню». Тут основна увага може приділятися видовищності або 

провокативності даної акції. 

За інформаційним тиском слідує організація масових акцій з метою 

впливу на громадську думку - дуже ефективний засіб тиску на владу. Сюди 

можна віднести явище, що отримало широке поширення в США. Мова про 
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використання громадських ініціатив на місцях (grassroots activity), а також 

кампаній громадської підтримки (public advocacy campaigns). 

«Вкорінені» або Grassroots-технології (від англ. “Коріння трави”) широко 

застосовуються масовими групами інтересів, наприклад профспілками та 

екологічними об’єднаннями. Інструментарій Grassroots включає організацію і 

проведення різного роду масових акцій і колективних дій, для участі в яких 

мобілізуються як безпосередні члени групи інтересів, так і представники 

широкої громадськості, які поділяють подібні цілі або мотивовані матеріально. 

Часто такі акції носять деструктивний характер, однак при цьому володіють 

значним ресурсом впливу на представників влади, тому що привертають увагу 

широкої громадськості та ЗМІ. 

Слід відрізняти лобістські технології Grassroots від проявів стихійної 

протестної активності громадян. Лобіювання, на відміну від стихійних масових 

акцій громадянського невдоволення, завжди передбачає пред’явлення по 

відношенню до органів влади адекватних вимог, які реальні для виконання. В 

процесі лобіювання, зазвичай, застосовується цілий комплекс технологій 

впливу, і Grassrots в такому випадку стають одним з елементів лобістської 

кампанії поряд з іншими інструментами. Колективні дії, які носять лобістський 

характер, відрізняються від стихійних протестів високим рівнем організації, 

законністю, відсутністю будь-яких екстремістських проявів. Процес 

лобіювання є досить тривалим, а стихійні акції протесту найчастіше є 

спонтанними і швидкоплинними. Заходи лобістського характеру не 

припиняються навіть після того, як досягається поставлена мета (завжди 

застосовуються додаткові заходи із закріплення і поглиблення результату), а 

стихійні протести завершуються рівно тоді, коли влада задовольняє висунуті 

під час акцій вимоги. 

При проведенні більшості лобістських кампаній з використанням 

непрямих технологій впливу має місце комбіноване застосування інструментів 

Public Affairs, Media Relations і Grassroots. Це означає, що між об’єктом і 

суб’єктом лобізму вибудовуються так звані “ланцюжки аудиторій” [74, с. 67.). 
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Невід’ємним елементом всіх “ланцюжків аудиторій” є засоби масової 

інформації. Завдяки впливу ЗМІ мобілізується громадськість, яка вже зі свого 

боку починає тиснути на органи влади. У деяких випадках лобістські схеми 

носять надзвичайно складний характер. З урахуванням сучасних тенденцій, 

пов’язаних зі зростанням впливу Інтернету на формування громадської думки, 

можна говорити про використання в лобістських кампаніях не тільки засобів 

масової інформації, а й електронних засобів масової комунікації. 

Типова grassroots-кампанія - це плановане захід, організований для 

мобілізації громадської підтримки і чинення тиску на законодавців, державних 

посадових осіб або корпорацій. Традиційна grassroots-активність може 

приймати стандартні форми у вигляді збору підписів для петицій, збору коштів 

від дрібних донорів для політичної реклами або кампанії, агітації, участі в 

мітингах, безкоштовних телефонних ліній, зборів невеликих груп, інтерв'ю з 

ключовими державними посадовими особами тощо. Grassroots як форма 

політичного переконання може бути дуже ефективним способом посилення 

громадського резонансу навколо проблеми і спонукання представників 

державних органів до прийняття конкретних рішень. 

Public advocacy campaigns - громадські акції, спрямовані на 

представництво і захист прав та інтересів певної соціальної групи. Групи 

активістів займаються лобіюванням соціальних питань, таких як проблеми 

екології, насильство в сім'ях, закони про аборти і т.д. До відомих активістського 

груп належать Greenpeace, організація із захисту прав тварин РЕТА, Асоціація 

американських сімей і т.д. Ефективність цих груп полягає в тому, що, 

займаючись просуванням своїх програм, вони автоматично звертають увагу 

громадськості і політиків на більш глобальні проблеми, що стосуються всього 

світового співтовариства. Проте активістського організаціям часто доводиться 

захищати свої інтереси серед какофонії думок, що супроводжує будь-який 

законодавчий проект в законодавчих органах. Іноді позиції одних соціальних 

груп можуть не збігатися з поглядами інших об'єднань і асоціацій. 

Поширеною є практика впливу на політичну еліту шляхом формування 
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громадської думки за допомогою різноманітних технік та засобів. Однією з 

таких технологій є астротурфінг (astroturfing), який на вигляд нічим не 

відрізняється від grassroots-кампаній. Однак в одному випадку ініціатива 

кампаній йде від самих людей, а в другому - наявне політичне замовлення, а 

джерело фінансування кампанії приховується. 

Одним із прикладів вмілого астротурфінгу по праву вважається 

«Пінгвінова армія Ел Гора» - «аматорське» відео, розміщене на каналі Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=IZSqXUSwHRI), що висміює відомого 

політика і колишнього віце-президента США Альберта «Ела» Гора-молодшого 

і його книгу «Незручна правда», присвячену проблемам глобального 

потепління. Незважаючи на зовнішню дешевизну і простоту виконання ролику, 

посилання на відео було в топі пошуку Google за запитом «Ел Гор», і був 

розміщений на правах платної реклами. Цей приклад наочно доводить зміну 

звичних методів впливу на громадську думку за допомогою традиційних ЗМІ і 

перенесення технологій астротурфінг в соціальні мережі. 

До іншої технології впливу на громадську думку в рамках лобіювання та 

дезінформування законодавців належить практика «зеленого камуфляжу» 

(greenwashing), коли виробники заявляють про екологічну чистоту своєї 

продукції, не маючи на те вагомих підстав. «Зелений камуфляж» 

використовується багатьма компаніями для підтримки іміджу екологічно-

орієнтованої організації і отримання політичної підтримки. Як правило, при 

цьому опускаються важливі деталі або підтасовуються факти. Загалом, 

технологія «зеленого камуфляжу» може застосовуватися не лише по 

відношенню до «екологічності» бізнесу, але й щодо будь-яких інших 

актуальних соціальних проблем. Наприклад, створення робочих місць, 

працевлаштування ветеранів або інвалідів тощо. У цьому контексті, 

«камуфляж» виступає «політичним захистом» для бізнесу, який прикривається 

у подібний спосіб від спроб тиску на нього з боку влади. 

Сокпаппетінг (Sockpuppeting , англ. Sock puppet - «ручна лялька») - 

штучне нагнітання ажіотажу в Інтернеті за допомогою клонів або інтернет-
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ботів - вже давно став частиною сучасного політичного маркетингу. Спеціальні 

програми здатні автоматично генерувати тисячі «фейків» шляхом створення 

облікового запису, які в свою чергу використовуються для інформаційного 

впливу на інтернет-користувачів. У 2013 р звичайний бот за допомогою 1,8 млн 

персональних комп'ютерів легко мультиплікувавши до 3 млн кліків, лайків та 

ретвітів в день, збагачуючи своїх творців на 1 млн дол. на рік [18] . 

«Сокпаппети» часто створюються професійними інтернет-тролями для 

створення ефекту більшості або штучної накрутки голосів при голосуванні, 

приховування справжнього імені або особи користувача, а також поширення 

дезінформації. 

Програми-роботи, або ботнети, як правило, створюються для імітації 

спілкування з живими користувачами або генерування «лайків». Найчастіше їх 

неможливо відрізнити від справжніх користувачів навіть за IР-адресами 

комп'ютерів, так як вони нерідко прив'язані до інших «фейкових адрес». 

Соціальні боти здатні за кілька місяців створити історію, репутацію, зав'язати 

довірчі відносини з мікроблоггерами Твіттера, а також наростити аудиторію. 

Загалом, саме соціальні медіа суттєво підвищили ефективність стратегій і 

тактик зі зв'язків з органами державної влади та залучення громадян до 

політичного життя. 

В даний час більше, ніж будь-коли раніше, політичні меншини мають 

можливості озвучити свою думку за рахунок нових технологій і інтернет-

додатків. Невеликі організації та приватні особи більше не залежать від засобів, 

раніше доступних тільки урядам і великим корпораціям. Сьогодні громадяни 

можуть вибрати ті новини, які вони хочуть отримувати, і просувати в власних 

соціальних медіа ті соціальні та суспільні програми, які їм подобаються. 

Провідні організації, що займаються захистом громадських інтересів, стають 

повноправними учасниками онлайн-спільнот. Вони знайомляться з їх 

культурою, мовою і потребами і керують політичною дискусією за допомогою 

мультимедійних ресурсів. 

Передвиборна кампанія Барака Обами в 2008 р продемонструвала 
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переваги соціальних мереж для політичного активізму, взаємодії з громадянами 

та збору коштів. Наприклад, соціальні медіа підвищили рівень суспільного 

реагування і підзвітність обох сторін. Вони створили нову модель громадської 

активності, що поєднує елементи традиційних ЗМІ з соціальними медіа, при 

якій прості громадяни стають основою політичного переконання, 

використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в політичних цілях. Більшість 

громадян тепер використовують внутрішнє коло знайомств в якості фільтра 

довіри для оцінки політичної інформації. Поки політичні групи впливу не 

знайдуть можливість стати довіреними членами такого кола, вони не зможуть 

привернути увагу громадськості і впливати на хід подій.  

В останні роки краудсорсінг (crowd + outsourcing, «мудрість натовпу», 

«колективний розум») використовувався для організацій акцій протесту, 

викриття корупції, організації допомоги постраждалим в кризових ситуаціях і 

багатьох інших акцій. Останнім часом стали популярні кампанії, які 

використовують елементи краудсорсингу для здійснення впливу на політичні та 

законодавчі рішення. Наприклад, організація Uncaucus в м Провіденсі, штат 

Род-Айленд в США оголосила в соціальних мережах акцію з пошуків 

кандидата на посаду нового мера, таким чином, надавши всім бажаючим не 

тільки допомогти «рекрутувати на цю посаду» гідного кандидата, але і 

прийняти участь в колективному обговоренні необхідних кваліфікацій нового 

«менеджера по найму». Таким чином, майбутні вибори нового мера і суспільні 

сподівання, пов'язані з ним і його діяльністю, стали предметом громадської 

дискусії задовго до виборів . 

Набуває популярності і т.зв. хештег-політика [22] - нова тактика, 

використовувана інтернет-активістами в Twitter для обговорення та просування 

своїх законопроектів. Хештег або Гештеґ (англ. Hashtag, hash — символ ґратки) 

— слово або фраза, яким передує символ «#». Користувачі можуть об'єднувати 

групу повідомлень за темою або типом з використанням хештегів — слів або 

фраз, які починаються з #. Короткі повідомлення в мікроблогах соціальних 

мереж, таких як Twitter[1], Tout, identi.ca, Google+, Facebook і VK, можуть бути 
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помічені хештегом, включаючи в себе як одне слово, так і більше об'єднаних 

слів (але без пробілів). Хештеги дають можливість групувати подібні 

повідомлення, таким чином можна знайти хештег і отримати набір 

повідомлень, які його містять.Шляхом нарощування дискусійного форуму 

навколо ключових хештегів і контролю контенту модератор намагається 

залучити нових прихильників для підтримки політичного порядку денного. 

Іноді в ролі хештег-менеджерів виступають відомі політики. Так, 2012 р 

президент Обама перед дебатами з представниками Конгресу США на тему 

підвищення оподаткування населення звернувся до користувачів Twitter з 

закликом написати під хештегом # my2k, що для них означають 2 тис. дол. 

Багато користувачів не стримували емоцій у своєму ставленні до 

законопроекту, адже в разі прийняття кожна сім'я мала б щорічно платити в 

казну саме цю суму. 

Громадські кампанії у своїй діяльності активно використовують соціальні 

мережі. Кілька років тому екологічна організація Alliance for Climate Protection 

(Альянс із захисту клімату) створила відеосайт 

(https://www.climaterealityproject.org/), що містить інтерв'ю пересічних 

американців на тему екології. Сайт, який, крім відеоархіву з записами, 

пропонує живу трансляцію виступів громадян, став чудовою нагодою для 

пересічних американців донести політикам свою думку про проблеми 

навколишнього середовища і глобальне потепління. 

Також соціальні мережі використовуються для фандрайзингу в 

благодійних цілях. Термін «Фандрейзинг» є калькою з англійської (fund — 

кошти, фінансування, raise— піднімати, добувати, збирати). Фандрейзинг — це 

пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та ін) для 

реалізації проектів та / або підтримання існування організації. Таким чином, 

пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі важливе, але не єдине 

місце. Крім того, Фандрейзинг — це також наука про успішне переконання 

інших у тому, що діяльність вашої організації заслуговує уваги (і підтримки). У 

центрі Фандрейзингу стоїть людина — Фандрейзер або менеджер з 
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Фандрейзингу. Успішність залучення коштів багато в чому залежить від того, 

наскільки він володіє професійними навичками і вірить сам у те, у чому 

намагається переконати інших. Необхідно додати, що фандрейзинг, окрім 

безпосереднього залучення коштів, сам виступає технологією лобіювання, адже 

дозволяє залучати послідовних прихильників для реалізації проекту, адже 

участь у фінансуванні робить кожного спонсора послідовним адвокатом 

проекту. 

Наступна і досить важлива група технологій – прямий політичний 

інформаційний тиск. Зокрема, він здійснюється у формі надсилання запитів 

органам держаної влади з метою впливу на ухвалення політичних рішень. 

Найпоширеніша практика подібних звернень – подання петицій до органів 

державної влади та місцевого самоврядування та збір під ними підписів, аби 

примусити орган влади до розгляду даного документу. 

У випадку України кожен громадянин може, наприклад, зареєструвати та 

розпочати збір підписів під петицією до Президента України 

(https://petition.president.gov.ua/). Щоправда, ефективність подібного механізму 

на даний момент не дозволяє говорити про нього як про досить важливий 

інструмент тиску. Питання практичної реалізації громадянами України права 

вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх 

статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, 

оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулюється 

Законом України «Про звернення громадян» [108]. 

Так, громадяни України мають право звернутися до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності,  посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації 

своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів та скаргою про їх порушення. 

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 
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території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Під зверненнями 

громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції 

(зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Пропозиція (зауваження) — 

звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності 

органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов 

життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського 

життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. 

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння 

реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та 

інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства, недоліки в 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове 

звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи 

свобод тощо. Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 

Є кілька основних жанрів листів, передбачених законодавством. Умови 

надання відповідей на них дещо різняться. Цими жанрами є повідомлення (на 

нього відповідати не треба, якщо адресат не палає бажанням красно 

подякувати), заява (на неї відповідь має бути, оскільки заява - це офіційне 

виголошення своєї оригінальної позиції організацією, яка її надсилає), запит (на 

нього треба відповідати обов’язково, до того ж у місячний термін; він має 

містити власне запит, питання, на які ви просите відповісти, і адресу, на яку 

відіслати відповідь), скарга (в принципі, це те саме, що і запит, от тільки у 

скарзі ви просите відповісти, які дії були зроблені «у зв’язку з тим, що… / ваша 

скарга/»). 
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Депутатський запит — особливий жанр листа. Такі листи направляють 

народні депутати. Термін розгляду таких запитів — 3 дні, а відповідь має бути 

надіслана в межах 10 діб.  

Анонімні листи – форма прямого інформаційного впливу, що не 

передбачає вказування автора. Писати анонімні листи немає сенсу, оскільки на 

них не може бути відповіді, а тому вони не зобов’язують адресата ні до яких 

дій. Відкриті листи також є одним із способів впливу на місцеві органи влади. 

Вони надсилаються до адресата, а копія листа публікується у місцевій пресі. 

Якщо відповідь не подається до преси, авторитет відповідного органу чи особи 

падає в очах місцевої громади. Завдяки цьому можна одночасно добитися 

відповіді і висвітлити у пресі свою позицію і позицію влади щодо певної 

проблеми. Для публікації відкритих листів обирають найпопулярніші і 

найавторитетніші серед населення видання, най краще ті, анонси яких 

оголошують по радіо, телебаченню і у метро. 

Окрім передбачених законом та традиційних форм прямого 

інформаційного впливу сучасні автори виокремлюють і ряд незвичних форм та 

методів, які характеризують сучасний інформаційно-лоббістський вплив [36, с. 

73-74]. 

Близькими до відкритих листів є так звані «інформаційні атаки» (з копією 

у прокуратуру) щодо того, що у пресі була опублікована інформація, котра не 

відповідає дійсності і зачіпає особисті інтереси громадян або впливає на 

авторитет і громадське визнання організацій. В таких листах вимагають 

опублікувати відмову від статті (спростування). 

Факсовою атакою називають одну з тих акцій, які примушують остаточно 

вийти із себе працівників установи, проти якої ви проводите кампанію протесту 

(«мішень»). Вона полягає у тому, що на факс цієї установи приходить велика 

кількість листів однакового змісту (бажано зрізних номерів телефонів для 

уникнення блокування цих номерів), або листи дуже великого розміру. Багато 

листів стають причиною того, що у факсі часто і швидко закінчується папір, 

його треба замінювати і купувати, відповідно. Факси можна надсилати за 
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допомогою комп’ютера — через Інтернет, або із поштових відділень, які за 

дуже невелику платню надають такі послуги. Якщо факс надсилається через 

Інтернет, файлом, то його розміри можна зробити такими, як треба вам, 

наприклад, додати до листа протесту повний текст усіх законів, які 

порушуються тією обставиною, проти якої ви протестуєте. Загалом, усі 

наведені вище методи прямого інформаційного тиску можуть бути досить 

ефективними у певних випадках, які, як правило, стосуються локальних 

проблем на низовому управлінському рівні. 

Особливістю сучасних технологій лобіювання у озвинених країнах є те, 

що держава може стимулювати громадянську активність та її 

інституціоналізацію з метою більш ефективної комунікації з суспільством, а, 

отже, і ухвалення відповідних політичних рішень. 

Г. Зеленько у публікації про технології сприяння розвитку 

громадянського суспільства у посткомуністичних країнах [109] відзначає, що, 

хоча тенденціями розвитку громадяньского суспільства завжди було прагнення 

пеехоплення компетенцій у держави, зараз у східноєвропейських державах 

вимальовується тенденція активного залучення держави до розбудови 

громадянського суспільства. Це, у свою чергу, дозволяє вибудовувати стратегії 

розбудови громадянського суспільства. Особливістю розвитку громадянського 

суспільства у країнах Східної Європи було його різке пожвавлення на етапі 

розпаду авторитарних режимів у емоційних та неінституціоналізованих 

формах. Подальші пожвавлення громадянської активної супроводжувалися 

суспільно-політичними кризами. На даному етапі країни Східної Європи, що є 

членами ЄС та НАТО, розвиваються на основі розбудови демократії участі. 

Відповідно, задачами розвитку громадянського суспільства стають програми по 

підвищенню політичної залученості громадян. Основні технології, які 

використовуються у країнах ЦСЄ, є технологіями стимулювання участі 

громадян, зміцнення організацій громадянського суспільства та соціального 

підприємництва. Спільною рисою країн ЦСЄ є те, що протягом двадцяти років 

було прийнято всеохоплюючі (наскрізні) документи, спрямовані на розвиток 
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громадянського суспільства, причому в Угорщині, Польщі та Чехії це 

односторонні проекти [109, с. 50]. Все це створює умови для формування 

«демократії участі», яка дозволяє, з одного боку, забезпечувати високий рівень 

легітимності та ефективності влади, а з іншого боку – ухвалювати політичні 

рішення, спрямовані на вирішення суспільних проблем. Водночас, в Україні 

залученість громадян до відповідних інститутів залишається низькою, і 

обмежується участю у роботі громадських рад при органах влади та у 

поширенні офіційної інформації. 

Фактично, демократія участі є формою організованого та 

санкціонованого державою лобіювання громадянським суспільством власних 

інтересів, яке дежава стимулює та організовує. 

Водночас, необхідно зазначити, що технології лобіювання можуть 

відрізнятися не лише за суб’єктами та об’єктами тиску, але й за масштабами. 

50лобіювання, тобто просування необхідних політичних рішень за межами 

країни. 

У випадку лобіювання на зовнішньо-політичній арені все більшого 

значення набувають технології т.зв. «м’якої сили». «М'яка сила» визначається 

здатністю держави «впливати на світову громадську думку глибиною і 

привабливістю національної культури, умінням переконувати у своїй правоті і 

завойовувати симпатії в різних верствах громадськості зарубіжних країн» [за 

229, с. 250]. 

«М'яка сила» (ще один варіант перекладу–»м'яка влада») охоплює весь 

комплекс ресурсів і переваг держави, що існують поза «жорсткою владою» 

(«жорсткою силою») (Дж. Най, К. Гаджієв, І. Василенко, І. Радик, Я. Лексютіна 

та ін.). Привабливість «м'якої влади» можна пояснити тим, що її здійснення 

відбувається без використання зброї. Застосування її механізмів набагато 

престижніше для держави, ніж інструментів «жорсткої влади». Тому 

невипадково великі держави прагнуть включити «м'яку владу» в свій арсенал. 

Складові м’якої сили – культура, шкала духовних загальнолюдських цінностей, 

рівень розвитку науки і освіти і, звичайно, миролюбна зовнішня політика. 
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Більшість дослідників сходяться на тому, що «м'яка сила» має спиратися 

на ліберальний режим, на розвиненість, універсальність культури і потужні 

засоби її поширення, прогресивну систему освіти, передову комунікаційну 

систему, національну та соціальну монолітність суспільства, а також на 

політичну волю і вміння користуватися цією могутністю і, як результат, на 

здатність утверджувати і обстоювати свою національну самобутність і свої 

законні інтереси. 

Термін «м'яка сила» запропонував американський політолог Дж. Най, 

колишній заступник міністра оборони США, автор всесвітньо відомої праці 

«М'яка сила: засоби досягнення успіху у світовій політиці» у 1990 р. [за 229]. 

Однак ще у 80-ті роки XX ст. Р. С. Клайн, директор Центру досліджень 

стратегії і міжнародних відносин Джорджтаунського університету в США, 

винайшов формулу оцінювання сукупної державної сили: Р = (С + Е + М) х (S + 

W), тобто «державна сила = (населення і територія + економічна сила + 

військова сила) х (стратегічний задум + воля до здійснення державної 

стратегії). Формула ділить елементи, що визначають сукупну державну міць, на 

дві частини: матеріальну і духовну. А Дж. Най уже на цій основі поділив 

державну силу на «жорстку» та «м'яку». Матеріальні елементи сукупної 

державної сили – це «жорстка сила», а духовні її елементи – «м'яка сила». 

Однією з найважливіших форм реалізації «мякої сили» є т.зв. «публічна 

дипломатія». Практика довела, що публічна дипломатія є ефективною, коли 

здійснюється на багаторівневій основі. Дослідники визначають такі 

рівніпублічної дипломатії: 1) через мас - медіа - медіадипломатія; 2) через 

культурні акції - культурна дипломатія; 3) через можливості здобути освіту - 

освітня дипломатія; 4) через Інтернет - ноосферна дипломатія; 5) через 

неурядові організації - дипломатія «ноополітік» [237]. 

Освітні і культурні проекти та обміни розглядаються як більш 

перспективні і тривалі в часі за ефективністю, їх іще називають формою «м'якої 

дипломатії». Як відмічають дослідники, ця діяльність якнайкраще сприяє 

формуванню в зарубіжних країнах «агентів впливу», себто просуванню на 



329 
 

лідерські позиції осіб, які дістали освіту у США. Показово, що на слуханнях у 

Конгресі США під назвою «М'яка сила та стратегія безпеки США у світі після 

11 вересня» в листопаді 2007 р. колишній заступник держсекретаря США 

Річард Ермітейдж говорив про значення тривалих інвестицій в освітню 

дипломатію на прикладі колишнього радянського високого посадовця О. 

Яковлєва: «Один із радників Горбачова був хлопець на ім'я Яковлєв - цей 

хлопець вийшов разом із перебудовою. Він у найгірші часи «холодної війни» 

серед обмеженого числа радянських громадян приїхав сюди і навчався в 

Колумбійському університеті. Його професор тут навчив його плюралізму. 

Яковлєв повернувся до Радянського Союзу з ідеєю плюралізму. І через 20 років 

став радником. Отож, це потребувало часу, щоб ця інвестиція була реалізована, 

але ж ми її реалізували» [за 237]. 

Як бачимо, «м’яка сила», як форма забезпечення легітимності державної 

влади на міжнародній арені, є надзвичайно технологічною та відзначається 

відсутністю прямого зв’язку між моральним та правовим виміром дій держави, 

та їх оцінкою умовною світовою громадськістю. 

Загалом, технологію м’якої сили у зовнішньо-політичному лобіюванні 

можна описати наступними параметрами. 

По-перше, вплив здійснюється на органи влади інших держав, але 

здійснюється не прямо, а опосередковано, через громадську думку. 

По-друге, вплив на громадську думку інших країн здійснюється за 

допомогою культурнихпроектів, що повинні посилити привабливість певних 

ідей, концепцій, політичних програм та, ширше, визначеного «способу життя» 

та моделей політичної інтерпретації. 

Підсумовуючи сказане вище, нобхідно відзначити, що політичне 

лобіювання у всіх його легальних формах є технологією інформаційного 

впливу. Даний вплив може бути як прямим, у формі надання певної інформації 

представникам політичної еліти з метою спонувати їх до ухвалення певних 

рішень, так і непрямим, коли інформаційний вплив спершу здійснюється на 

громадську думку, а далі вже тиск громадськості використовується як 
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інструмент досягнення необхідного результату. 

Від інших політичних технологій інформаційного впливу технології 

лобіювання відрізняються цілями, суб’єктами та засобами реалізації. Зокрема, 

ціллю є не заміна влади, а ухвалення конкретних рішень, тому лобювання в 

інформаційному плані є вузько-направленою дією. 

Суб’єктами лобіювання виступають групи тиску, що реалізують у сфері 

політики конкретні інтереси, а тому не залучені у політичний процес постійно. 

Відповідно, вони змушені залучати професійних лобістів. При цьому, якщо у 

випадку медійних технологій основним ресурсом виступає доступ до медіа, то 

у випадку лобіювання – це професійні контакти лобістів, які і виступають 

каналами донесення необхідної інформації. 

Особливістю новітніх технологій політичного лобіювання є те, що 

інформаційний тиск може бути як прямим через пряму взаємодію з політичною 

елітою з метою ухвалення певних рішень, так і опосередкованим, через тиск з 

боку громадської думки. Крім того, у межах сучасних технологій лобіювання 

прямий та непрямий тиск часто взаємо доповнюються та посилюють ефект від 

впливу на державні інституції. 

Загалом, підсумовуючи сказане вище, необхідно вказати на наступне. 

1. Сучасні технології політичного лобіювання характеризуються 

поєднанням прямого інформаційного тиску на владу у традиційний спосіб, а 

також активним залученням до цього тиску громадської думки через 

використання різноманітних інформаційних технологій. 

2. При цьому, прямий інформаційний тиск може реалізовуватися у 

вигляді направлення різноманітної кореспонденції з вимогами, а непрямий – 

через інформаційні кампанії, що передбачають широке залучення громадян. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

Аналіз новітніх політичних технологій інформаційного впливу дає змогу 

зробити наступні основні висновки. 

1. Політичні технології як особливий тип соціальних технологій є 

сукупністю прийомів та підходів для впливу на політичний процес з метою 

досягнення визначених заздалегідь цілей. За своїм змістом поняття «політичні 

технології» охоплює весь комплекс засобів управління політичними процесами, 

що включають як вплив на суспільну свідомість за допомогою інформації, так і 

процедури розробки та ухвалення політичних рішень, політичного аналізу, 

політичного управління. Це обумовлює наявність двох основних груп 

політичних технологій, що суттєво відрізняються як за змістом, так і за 

способами реалізації. Зокрема, адміністративно-управлінські політичні 

технології описують організацію роботи органів державної влади та інших 

політичних структур, що характеризуються чіткою організацією, визначеними 

засадами функціонування, ієрархічністю. Водночас, іншим типом політичних 

технологій є технології інформаційного впливу, що засновані на 

опосередкованому формуванні громадської думки з метою досягнення 

політичних цілей (легітимація влади, вплив на електоральний вибір, політична 

мобілізація громадян, забезпечення громадської підтримки політичних рішень). 

У свою чергу новітні політичні технології інформаційного впливу є формою 

реалізації політичних технологій за умов інформаційного суспільства, що 

характеризується інтенсифікацією політичної комунікації та зростанням ролі 

новітніх засобів масової політичної комунікації, серед яких особливе місце 

займає мережа Інтернет. 

2. Різновидом новітніх технологій інформаційного впливу є іміджеві 

технології, що здійснюють вплив на громадську думку шляхом створення 

особливого інформаційного конструкту – політичного іміджу. Останній є 

ідеалізованим образом політика (або політичного об’єкта), що є відображенням 

у інформаційному просторі реального політичного явища. Сучасні іміджеві 

технології спрямовані на те, аби створити враження, що політик є носієм 

екстраординарних рис. Фактично, в своїй сутності сучасні іміджеві технології 
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покликані генерувати харизму для політика, яка, фактично, є псевдо-харизмою, 

тобто інформаційно-технологічним конструктом для здійснення політичного 

впливу.  

3. Особливістю новітніх іміджевих технологій у політиці є те, що 

створений для одного політичного суб’єкта імідж може переноситися на інших 

суб’єктів у рамках технології «політичного франчайзингу». Дана політична 

технологія інформаційного впливу означає, що створений один раз імідж може 

бути залучений для іншого політика через «перенесення» у формі приєднання 

до політичної сили або взаємної підтримки. Відповідно, імідж популярного 

політика або політичної партії може бути використаний менш популярним 

політиком, який до них приєднається, і одержить частину популярності через 

подібні зв’язки. Завдяки франчайзингу виникає своєрідне інформаційне поле, 

що впливає на політику шляхом перенесення рис конкретного політичного 

діяча на політичну партію або на іншого політика. 

4. Однією з універсальних політичних технологій інформаційного впливу 

у сучасній політиці є створення нарративних біографічних розповідей, у яких 

політик героїзується, наповнюється привабливими політичними рисами, а саме 

його життя набуває виразних політичних рис, що обґрунтовують політичні 

претензії на владу. Політичний наратив – зв’язана та тематично об’єднана 

політична розповідь, призначена для публічної репрезентації певної ідеї 

(комплексу ідей). Водночас, наратив не просте відображення життєвих подій, а 

повинен забезпечити інформаційний вплив на суспільну свідомість завдяки 

тому, що біографія політика слугує підкріпленням та ілюстрацією певних 

ключових політичних ідей. Тобто, біографія перетворюється на інформаційне 

повідомлення, що має впливати на громадську думку. 

5. Особливим різновидом медійних технологій інформаційного впливу у 

політиці є дискурсивні технології, що покликані забезпечити політичний вплив 

не просто шляхом поширення певної інформації, а через створення мета-

комунікативного феномену – дискурсу, що буде впливати на комунікацію 

шляхом визначення її параметрів. Дискурсивні політичні технології 
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інформаційного впливу спрямовані на те, аби визначити ключові теми, довкола 

яких і буде розвиватися політична дискусія в суспільстві. При цьому, самі теми 

виступають обмежувальними рамками для висловлювання політичних ідей і 

концепцій, що суттєво обмежує можливості для впливу тих політичних сил і 

політиків, які перебувають поза обговоренням базових політичних тем. 

6. Особливістю сучасних політичних технологій інформаційного впливу є 

активне використання мережі Інтернет як комунікативного середовища. 

Інтернет характеризується наступними особливостями: можливість прямого 

контакту із аудиторією та диверсифікації інформації; особистісний характер 

політичної комунікації; можливість виходу на специфічну аудиторію; 

полегшений характер зворотної реакції; швидкість поширення інформації. 

Найголовніша особливість мережевих комунікацій у політиці – їх «прямий» 

характер. Відповідно, це означає, що політики та органи державної влади 

мають можливість прямої (а не опосередкованої) взаємодії з громадянами. 

7. Високий потенціал мережі Інтернет є і у сфері політичних технологій 

інформаційного впливу з метою мобілізації громадян. Зокрема, такі ресурси як 

сервіс мікро-блогів twitter та соціальні мережі перетворюються на механізми 

політичної мобілізації у період революційних подій, що обумовлено важкістю 

контролю цих мереж з боку держави, та можливістю самоорганізації громадян 

через пряму комунікацію у мережі. Як інструмент політичної мобілізації, 

соціальні мережі та блогосфера дозволяють: визначати теми політичної 

комуінкації, створювати альтернативні канали поширення інформації, 

забезпечувати пряму взаємодію учасників політичних рухів. В якості протидії 

небажаній для влади політичній мобілізації можуть використовуватися як 

традиційні засоби (заборона або обмеження доступу до мережі Інтернет), так і 

нетрадиційні (засмічення інформаційних каналів, перемикання уваги, створення 

та поширення неправдивої інформації). 

8. В якості інформаційного засобу політичного впливу може виступати і 

дія або масова акція, що покликані привертати увагу та доносити певне 

інформаційне повідомлення. Особливістю сучасних політичних технологій 
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інформаційного впливу, що орієнтовані на мобілізацію громадян, є їх тісна 

інтегрованість із мережевими комунікаціями, що найбільш повно відображено 

у технології «флеш-мобу». Останній є масовою акцією, що організовується 

через мережу Інтернет та передбачає участь не пов’язаних у реальному житті 

людей та спрямована на провокативний вплив на суспільну свідомість. 

Насамперед, флеш-моб є засобом політичного позиціонування, що дозволяє 

певній соціальній групі організуватися у мережі та виразити власну позицію. 

Часто, за умов тиску влади на опозиційний рух, саме флеш-моб (як анонімна, 

віртуальна та «несерйозна» акція) є єдиною можливістю заявити про себе.  

9. Високий рівень конкуренції в інформаційному полі примушує 

організаторів масових заходів шукати можливості для увиразнення комунікації 

шляхом організації оригінальних і видовищних акцій, до числа яких належать 

перформанси та хеппенінги, які також є технологіями інформаційного впливу 

за допомогою організації масових акцій. Дані масові театралізовані дійства 

покликані: привертати увагу, подавати певні політичні ідеї в оригінальній і 

видовищній формі; ставати підставою для подальшого обговорення у 

політичному дискурсі; визначати політичні теми для порядку денного. Умовою 

організації специфічних масових акцій є: 1) провокативність змісту та форми; 

домінування візуальної складової, яка повинна відображати у собі зміст; 

легкість сприйняття та запам’ятовування відповідних акцій. Перформанси та 

хеппенінги як політичні технології інформаційного впливу дозволяють: 

привертати увагу громадськості до певних політичних тем або проблем; 

здійснювати деконструкцію ідеологічних засад політичного режиму шляхом 

висміювання та демонстрації його абсурдності; поширювати певні політичні 

ідеї у вигляді яскравих та виразних образів. 

10. Особливою формою сучасних політичних технологій інформаційного 

впливу є технології лобіювання, що здійснюють цілеспрямований тиск на 

органи влади не з метою захоплення влади або її ствердження, а з метою 

створення умов для ухвалення потрібних певній групі тиску політичних рішень. 

Цей тиск може здійснюватися як у незаконний, так і у законний спосіб. В 
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останньому випадку він, переважно, засновується на інформаційному обміні 

між групою тиску та представниками політичної еліти, що здійснюється у 

вигляді: допомоги в ухваленні політичних рішень, наданні інформаційно-

аналітичного сприяння, інформаційного тиску. Основним методом публічного 

лобіювання є переконання, тобто аргументація позиції суб’єктів лобіювання. 

Особливість публічного лобіювання полягає в його змагальній основі, яка 

передбачає ведення дискусії між агентами різних груп з протилежними 

інтересами (наприклад, представників працівників і роботодавців). 

Специфічною формою публічного лобіювання є скерування до органів влади 

відкритих письмових звернень із попередніми збором підписів під ними. 

11. Інформаційний вплив, здійснюваний у ході лобіювання, може бути як 

прямим, у формі надання певної інформації представникам політичної еліти з 

метою спонукати їх до ухвалення певних рішень, так і непрямим, коли 

інформаційний вплив спершу здійснюється на громадську думку, а далі вже 

тиск громадськості використовується як інструмент досягнення необхідного 

результату. Від інших політичних технологій інформаційного впливу технології 

лобіювання відрізняються цілями, суб’єктами та засобами реалізації. 

Суб’єктами лобіювання виступають групи тиску, що реалізують у сфері 

політики конкретні інтереси, а тому не залучені у політичний процес постійно. 

Якщо у випадку медійних технологій основним ресурсом виступає доступ до 

медіа, то у випадку лобіювання – це професійні контакти лобістів, які і 

виступають каналами донесення необхідної інформації. Особливістю новітніх 

технологій політичного лобіювання є те, що інформаційний тиск може бути як 

прямим через пряму взаємодію з політичною елітою з метою ухвалення певних 

рішень, так і опосередкованим, через тиск з боку громадської думки. Крім того, 

у межах сучасних технологій лобіювання прямий та непрямий тиск часто 

взаємо доповнюються та посилюють ефект від впливу на державні інституції. 
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ред. и предисл. П.С. Гуревича] / Раймон Арон. — М.: Издательская группа 
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Выдрин. – К.: „Либідь”, 2001. – С. 240. 

76. Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют / [пер. с англ.] / Тед Роберт Гарр. 

— СПб.: Питер, 2005. - с. 59-90.  

77. Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста / 

М.А. Гвенцадзе. – Тбилиси: издательство Тбилисского университета,1986. - 164 

с. 
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монографія / С. Г.Денисюк . — Вінниця : ВНТУ, 2010. —275 с.  
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Ядин; [пер. с англ. под. ред. Б.Л. Еремина]. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 450 с. – 

(серия «Зарубежный учебник»). 
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академии наук. - 2005. - № 6. - с. 188-211.  

105. Дьяченко І.С. Інтернет-щоденники як феномен нових технологічних 
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англ.]. // Сьюзан Зонтаг. – М. : Мысль, 1997. – 51 с. 
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137. Колезов Д. Политический франчайзинг закончился [электр. ресурс] 



350 
 

/ Д. Колезов // УралПолит. – режим доступа: 

http://www.uralpolit.ru/page_18426.html 
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К.:Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332 с. – (Б-ка журн. 

«Політ. менеджмент»). 

143. Кошелюк М.Е. Эффективное PR-мышление / Мирослав Кошелюк. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 216 с. – (Серия «ЭКО»). 

144. Кравченко В.И. Харизматическая личность: многообразие 

понимания // Социологические исследования / В.И. Кравченко. - 2004. -  № 4. - 

с. 134-137. 

145. Кралечкин Д. Два времени революции [электр. ресурс] / Дмитрий 

Кралечкин // Русский журнал. - Режим доступа: http://www.russ.ru/pole/Dva-

vremeni-revolyucii 11.  

146. Кремлева С.О. Сетевые cообществa [электрон. ресурс] / С. 

Кремлева. - режим доступа: http://www.hr-portal.ru/article/so-kremleva-setevye-

coobshchestva 

147. Крестинина Е.С. Чернышов Ю.Г. Использование интернет-блогов и 
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социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 1б0 с. (серия «Gallicinium). 

163. Липсет С. М. Политическая социлогия [пер. с англ. В.В. Воронина и 
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// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 



355 
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- 256 с. - (Серия «Деловой бестселлер»). – ISBN: 5-318-00282-X. 

220. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на 

ваше сознание [пер.с англ. Д. Борисов] / Дуглас Рашкофф. – М.: Ультра. 

Культура, 2003. – 368 с. 

221. Романова Л.А. О соотношении понятий перформативности и 
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ресурс] // Русская община Украины. – режим доступа: 

http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11604818 
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відносинах [електронний ресурс] / Ігор Слісаренко. – режим доступу: 

http://social-science.com.ua/article/24 
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242. Сорокин П. Причины войны и условия мира / Питирим Сорокин // 

Социологические исследования («Социс»). - 1993. - № 12. – с. 140-148.  

243. Социальная проблема [электр. ресурс] // В. Добреньков, А. 

Кравченко. Социология: в 3-ех томах: словарь по книге. Режим доступа: 

http://voluntary.ru/dictionary/589/word/%D1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E0

%FF+%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0  

244. Социальные медиа и кризисы политической легитимности. 
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Режим доступу: // http://www.president.gov.ua/documents/5935.html 
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363 
 

Интерпракс, 1995. - 295 С. – (Ин-т «Открытое о-во»). 

267. Чапек К. 12 приемов литературной полемики [пер. с чешск.] / Карел 
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лінгвістичного аналізу / А. Шарова // Сучасна українська політика: політики і 
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конструкций (на примере текстов лидеров организации Нации ислама) /Илья 

Александрович Яблоков // Вестник Томского государственного университета. 

История. – 2008. - № 2. – с. 116-123. 

293. Якушик В. Станет ли украинский сегмент «Википедии» 
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«Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2010. - № 36. – с. 406-413. 

6. Олещук П.М. Хеппенінг як технологія інтеграції у політичний дискурс 
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виступів). – ч. VІІІ.- Київ, 2009. – с. 47-49. 
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2015» (м. Київ, 2015 р., форма участі – очна), Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 2016 р., форма участі – 
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