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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми 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 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 
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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». 

Метою дисертаційної роботи є визначення, розкриття 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 через публічні 

акції, 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 

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 
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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; 

- 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; 

- на новому теоретичному рівні досліджено особливості мережі Інтернет 
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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; 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 
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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, 

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. 

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. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

шести розділів, диференційованих на 12 підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 372 сторінки, 

список використаних джерел нараховує 295 найменувань на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У “Вступі” обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

зазначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет та основні методи 

дослідження, формулюються положення його наукової новизни, 
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характеризуються практичне значення, апробація одержаних результатів і 

структура дисертації. 

Перший розділ “Теоретичні засади дослідження політичних 

технологій” складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. “Ступінь 

наукової розробленості проблеми” зазначається, що дослідження 

політичних технологій в Україні має ґрунтуватися передусім на тих 

наукових працях, в яких розробляються проблеми визначення, класифікації 

та практичного застосування політичних технологій. Загальну 

характеристику сутності політичних технологій та дають праці Є. Вятра, 

В.П. Горбатенка, 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 застосування 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, Г.І. Зеленько, 

І.О. Костиря та ряд інших дослідників. Водночас, здебільшого у межах цих 

досліджень, не зважаючи на високий теоретичний 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. 

Дана дисертація є першим комплексним політологічним дослідженням 

сучасних політичних технологій інформаційного впливу, яке охоплює аналіз 

наукових праць а також фактичного матеріалу щодо застосування на 

практиці політичних технологій інформаційного впливу під час політичних 

кампаній. 

У першому розділі здійснюється, зокрема, 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. На основі проведеного узагальнення робиться висновок, 

що 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, 
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організації політичних партій тощо. 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. 

У 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. 

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 мотивується 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 терміну, який, по суті, описує низку 

різноманітних феноменів. 

Водночас, багатоманітність явищ, які описуються 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. 

На основі узагальнення наукових матеріалів робиться висновок, що 
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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. 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 прийомів, які підвищують імовірність 

досягнення запланованого результату, але не гарантують його. 

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. При цьому, сам 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).  

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». 

Окремо треба торкнутися терміну «новітня» у контексті дослідження 

новітніх політичних технологій інформаційного впливу. Тлумачні словники 

української мови визначають новітній як такий, що охоплює сучасний 

період або стосується до нього, а також як такий, що відповідає сучасним 

вимогам, є найновішого типу, що нещодавно з’явився. Відповідно, новітні 

політичні технології інформаційного впливу використовуються у практиці 

політичного управління на сучасному етапі розвитку політичної системи, 

відповідають сучасному стану засобів масової інформації та комунікаційних 

каналів, пов’язані з суспільно-політичними особливостями нинішнього 

етапу розвитку людства. 

У підрозділі 1.2. “Форми реалізації політичних технологій 

інформаційного впливу” визначається, що 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. 

При цьому, пропаганда вирізняється рядом фундаментальних 

особливостей. По-перше, вона орієнтована на виключення будь-яких 
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моральних проблем за межі проблематики інформаційного впливу. По-

друге, пропаганда, як технологія інформаційного впливу, створює «чорно-

білу» схему світу, у якій відсутні можливості неоднозначних тлумачень тих 

явищ, про які поширюється інформації. По-третє, пропаганда заснована на 

украй інтенсивному інформаційному впливі, що заснований на постійному 

повторенні певних базових ідей та образів, які, зрештою, повинні викликати 

стандартну зворотну реакцію з боку тих, на кого спрямований подібний 

вплив. По-четверте, пропаганда передбачає спрощення тез, аби вони 

подавалися у максимально доступній для громадян формі. По-п’яте, 

пропаганда передбачає максимальне залучення візуальних образів для 

ілюстрації політичних тез, які поширюються. 

На відміну від пропаганди, 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, менеджменту, реклами, 

пропаганди тощо. Водночас, 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 PR. Таким чином, реклама жодним 

чином не може визначатися як елемент політичного PR. 

Засобом поєднання 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. 

Отже, термін «політичні технології» може позначати як технології 

політичного впливу, так і апаратні технології організації політики. Якщо 

організаційні технології описують процедури, пов’язані з політичним 

процесом (наприклад, технології ухвалення політичних рішень), то 

інформаційні визначають підходи до управління громадською думкою та 

масовою поведінкою у політиці. Тому, здебільшого, у широкому вжитку 

термін «політичні технології» позначає саме «політичні технології 
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інформаційного впливу». 

Другий розділ «Особливості іміджевих політичних технологій» 

присвячений іміджевим політичним технологіям. 

У підрозділі 2.1. «Технологія побудови політичного іміджу на 

харизматичних засадах» розглядаються іміджеві політичні технології 

інформаційного впливу. Зазначається, зокрема, що вони покликані забезпечити 

створення позитивного образу політика або політичної сили у суспільній 

свідомості, та засновані не на прямому інформаційному впливі, а на 

актуалізації певних наявних у суспільній свідомості стереотипів та інших 

стандартних утворень. В своїй основі іміджеві технології інформаційного 

впливу органічно пов’язані із харизматичним політичним лідерством, що 

базується на уявленні про політика як про носія певних екстраординарних рис. 

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 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. 

Сучасні іміджеві технології спрямовані на те, аби створити враження, що 

політик є носієм даних специфічних рис. 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. 

Водночас, харизматична основа лідерства відкриває можливості не тільки 

ствоерння іміджу, але й перетворення його у своєрідний символічний капітал, 

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. 

На основі цього робиться висновок, що 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 
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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. 

Підрозділ 2.2. «Наративні іміджеві технології в політиці» стосується 

особливого типу іміджевих політичних технологій інформаційного впливу, що 

засновані на побудові зв’язаних розповідей символічного характеру. 

Різновидом подібних технологій 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. 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. 

При цьому політичний наратив – зв’язана та тематично об’єднана 

політична розповідь, призначена для публічної репрезентації певної ідеї 

(комплексу ідей). Він 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. 

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. Сюжет же 

розвивається у вигляді певних сюжетних елементів особистісного шляху 

персонажу. 

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 
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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. 

Отже, серед сучасних політичних технологій інформаційного впливу 

важливе місце займають іміджеві, що покликані забезпечити створення 

позитивного образу політика або політичної сили у суспільній свідомості. У 

своїй основі вони органічно пов’язані із харизматичним політичним 

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

ординарних рис. Інформаційний вплив у даному випадку здійснюється через 

генерування харизматичного образу та через апеляцію до вкорінених у масовій 

свідомості образів та смислів. 

Третій розділ «Місце медійних політичних технологій у здійсненні 

інформаційного впливу» стосується інформаційних технологій політичного 

впливу, які реалізуються через відповідних інформаційних посередників – 

засобів медіа. Підрозділ 3.1. «Медійні технології безпосереднього 

політичного впливу» описує сучасні політичні медійні технології 

інформаційного впливу, які характеризуються використанням як традиційних, 

так і новітніх підходів щодо його організації. Особливістю традиційних 

політичних технологій інформаційного впливу є те, що вони зосереджуються 

лише на одному комунікативному аспекті, а не розглядають політичну 

комунікацію як цілісність. Зокрема, найпоширенішою за сучасних умов є 

класична технологія демагогічного інформаційного впливу, що 

характеризується надмірним спрощенням інформації. Серед новітніх 

технологій поширеними є різноманітні технології антикризової комунікації, що 

спрямовані на зменшення негативного впливу кризових ситуацій на сприйняття 

політичних суб’єктів. 

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 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. 

В якості медійних технологій безпосереднього політичного впливу 
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розглядається так званий «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. 

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. 

Також досліджується технологія «виливу» інформації у медійний простір з 

метою впливу на політичний порядок денний та проведення дискредитаційної 

кампанії на прикладі ресурсу для поширення компрометуючої інформації 

WikiLeaks. На основі цього визначено дві політичні стратегії оцінки 

неконтрольованого розповсюдження інформації у мережі Інтернет: 1) 

підтримка; 2) сумніви у доцільності. Зняття даної суперечності можна 

реалізувати на основі співставлення 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. 

У підрозділі 3.2. «Медійні технології формування політичного 

дискурсу» описується особливий різновид медійних технологій 

інформаційного впливу у політиці -  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. 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. 

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, 
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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 автономних 

традицій («радянської», «новітньої», «традиційно-української» тощо). 

В якості однієї з дискурсивних технологій інформаційного впливу 

розглядається опозиційний дискурс – це не просто набір комунікативної 

практики опозиційних політичних сил та їх прихильників, а 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. 

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. 

Також специфічною дискурсивною технологією визначається формування 

так званого «революційного дискурсу». 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 так звана 

«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. 
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Отже, новітні медійні політичні технології можуть реалізовуватися як 

основі класичного прямого інформаційного впливу, так і за допомогою 

створення параметрів для поширення інформації. Особливим різновидом 

медійних технологій інформаційного впливу у політиці є дискурсивні політичні 

технології, що покликані забезпечити вплив на громадську думку через 

створення мета-комунікативного феномену – дискурсу, що буде впливати на 

комунікацію шляхом визначення її ключових параметрів (тематика дискурсу, 

ключові проблеми, особливості комунікаційної взаємодії). 

Четвертий розділ «Інформаційний вплив за допомогою політичних 

інтернет-технологій» присвячений технологіям інформаційного впливу у 

мережі Інтернет. 

У підрозділі 4.1. «Технології політичної комунікації у мережі Інтернет» 

аналізуються особливості сучасних політичних технологій інформаційного 

впливу. 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. 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 так званої реальності Web 

2.0 забезпечив вихід мережевої комунікації за традиційні межі та призвів до 

формування новітнього феномену – так званих «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 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. Таким чином, 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. 

Також у розділі досліджується така специфічна технологія інформаційного 

впливу у мережі Інтернет як ведення веб-блогу, тобто публічного мережевого 

щоденника. 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.  

Ефективність використання блогу як засобу політичної комунікації, 

залежить від врахування цілого ряду обставин, зумовлених специфікою 
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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. 

Крім того, у розділі досліджується технологія використання інтернет-

мемів, тобто самовідтворюваної інформації, що вільно циркулює у мережі 

Інтернет, для цілей інформаційного впливу. Зокрема, успішність просування 

(або, за іншою термінологією «форсування») 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. Крім того, успішна мемотехніка 

(тобто, продукування та використання мемів) 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 мемотехніки 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 

індивідуальної 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. 

У підрозділі 4.2. «Інтернет-технології політичної мобілізації» 

досліджуються інформаційні технології політичної мобілізації у мережі 

Інтернет. Високий потенціал у мережі Інтернет є і у сфері політичних 

технологій інформаційного впливу з метою мобілізації громадськості. Як 

інструмент політичної мобілізації, соціальні мережі та блогосфера дозволяють: 

визначати теми політичної комуінкації, створювати альтернативні канали 

поширення інформації, забезпечувати пряму взаємодію учасників політичних 

рухів. У підрозділі визначається ряд інструментів мережі Інтернет, що можуть 
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використовуватися для політичної мобілізації громадян. 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, що пояснюється 

наступними факторами: поширеність мережі Інтернет у сучасному світі, 

доступність відповідного ресурсу завдяки сучасним засобам, оперативність 

поширення інформації та її широке охоплення потенційної аудиторії, на 

мобілізацію якої можна розраховувати. 

Тwitter є 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. 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. 

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 так званих “хештегів”. 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. 

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). На основі цього робиться висновок, 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. 

Також у розділі досліджується вплив соціальних мереж на політичну 

мобілізацію на прикладі facebook. Зокрема, робиться висновок, що 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 культуру сучасного соціуму, у якій кожен 

учасник може виступати не тільки споживачем, але й творцем інформаційного 



19  

та культурного продукту. Відповідно, інтернет-середовище перетворюється на 

новітню громаду, яка виступає своєрідним відображенням суспільства. 

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. 

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. 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. 

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). 

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. 

Отже, в якості інструменту політичних технологій Інтернет 

характеризується наступними особливостями: можливість прямого контакту із 

аудиторією; особистісний характер політичної комунікації; можливість виходу 

на специфічну аудиторію; полегшений характер зворотної реакції; швидкість 

поширення інформації. Інформаційні ресурси мережі Інтернет перетворюються 

на механізми політичної мобілізації у період революційних подій, що 

обумовлено важкістю контролю цих мереж з боку влади, 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. 

П’ятий розділ «Інформаційні політичні технології прямої дії» описує 

особливі технології інформаційного впливу, в яких засобом поширення 

інформації виступає політична дія, яка здійснюється з метою привертання 

уваги громадськості. До числа таких дій, зокрема, належать: перформанси, 
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хеппенінги, флеш-моби. 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. 

У підрозділі 5.1. «Особливості сучасних технологій прямої політичної 

дії» досліджуються сучасні технології прямої дії у їх співставленні з 

традиційними. Особливістю сучасних політичних технологій інформаційного 

впливу, що орієнтовані на мобілізацію громадськості, є їх тісна інтегрованість 

із мережевими комунікаціями, що найбільш повно відображено у технології 

«флеш-мобу». 

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»). Це заздалегідь спланована масова акція, у 

якій група людей 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. 

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 виводить його за межі традиційного, 

звичного та замкненого світу. Це означає як можливість для учасників акції 

самостійно вийти за межі повсякденної рутини, розважитись, так і засвідчити 

певну позицію оточуючому світу. 

У 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. 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. 

Флеш-моб має значний потенціал у політичному позиціонуванні, оскільки 
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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. 

Підрозділ 5.2. «Технології, засновані на інтеграції дії та комунікації в 

політиці» стосується особливих технологій інформаційного політичного 

впливу, які характеризуються тісною інтеграцією візуальних та змістовних 

складників. 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. 

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. 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. 

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. 

Сутнісно політичний хеппенінг базується на провокативному ефекті дій, 
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що спрямовані на руйнування політичних стереотипів та прояв когнітивного 

дисонансу унаслідок співставлення протилежних елементів суспільної 

свідомості. Можна запропонувати наступні риси хеппенінгу як дійства: 1) 

провокативний характер; 2) апеляція до інстинктів соціуму; 3) вираження ідеї 

через подію. 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. 

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. Здебільшого, 

реалізація політичних хеппенінгів відбувається у вигляді активності 

віртуальних політичних проектів гумористично-провокативного характеру. 

Підсумовуючи сказане вище, необхідно відзначити, що високий рівень 

конкуренції в інформаційному полі примушує організовувати оригінальні і 

видовищні масові акції, до числа яких належать перформанси та хеппенінги. 

Подібні театралізовані дійства покликані: привертати увагу, наочно 

демонструвати певні політичні ідеї; здавати політичні теми для суспільного 

порядку денного. 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 політичні ідеї у вигляді яскравих 

та виразних образів. 

У шостому розділі «Лобіювання як політична технологія 

інформаційного впливу» автор досліджує технології політичного лобіювання 

в контексті інформаційного впливу. 

У підрозділі 6.1. «Особливості лобіювання як інформаційно-

комунікативної технології» визначається, 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. 

Саме лобіювання розглядається як вплив, 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. 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 

суспільства, що виражається у вигляді: допомоги в ухваленні політичних 

рішень, наданні інформаційно-аналітичного сприяння, інформаційному тиску.  

Якщо підходити до технологій лобіювання як до інформаційного впливу, 
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то можна виокремити два 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. 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.  

Найбільш значною і об’ємною складовою лобістської діяльності є прямі 

технології, серед яких виділяються Government Relations (GR), кабінетне і 

публічне лобіювання. Government Relations 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 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: активне 

залучення ЗМІ; поглиблення спеціалізації та використання субпідрядників; 

необхідність підтримки опитуваннями суспільної думки будь-якою 

лобістською акцією. 

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 

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. 

У підрозділі 6.2. «Новітні політичні технології лобіювання» знаходить 

розвитку думка, що політичне лобіювання у всіх його легальних формах є 

технологією інформаційного впливу. 

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. 
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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. 

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. При цьому, прямий інформаційний 

тиск може реалізовуватися у вигляді направлення різноманітної кореспонденції 

з вимогами, а непрямий – через інформаційні кампанії, що передбачають 

широке залучення громадян.  

Новітні технології політичного лобіювання можуть бути поділені на кілька 

змістовних груп, які, тим не менше, використовуються не окремо, а в поєднанні 

з іншими. 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 у 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. Таким чином 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, а опосередкований тиск - це формування громадської думки шляхом 

прихованого інформаційного впливу. 

Отже, сучасні технології політичного лобіювання характеризуються 
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поєднанням прямого інформаційного тиску на владу, а також активним 

формуванням громадської думки завдяки використанню інформаційних 

технологій. Прямий інформаційний тиск може реалізовуватися у вигляді 

направлення 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 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 
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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 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 
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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 

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 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 

засобом публічного лобіювання є переконання, тобто аргументація позиції 

суб’єктів лобіювання. Специфіка публічного лобіювання полягає у його 
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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. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА 

ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації: 

- монографія: 

1. Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу: 

Монографія / П.М. Олещук. – К.: Видавець Вадим Карпенко, 2018. – 288 с. 

 

- статті у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

2. Олещук П.М. Технологічні етапи трансформації символічного 

складника політичного режиму / П.М. Олещук // Науковий журнал «Politicus». 

– Одеса, 2017. – Вип. 1. – с. 108-111. 

 

- статті у фахових виданнях України: 

3. Олещук П.М. Співвідношення понять політична теорія та політичні 

технології / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2010. - № 33. – с. 

294-301. 

4. Олещук П.М. Моделі контролю соціально-політичного дискурсу на 

пострадянському просторі / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 



29  

2010. - № 34. – с. 364-371. 

5. Олещук П.М. Харизма як політична технологія / П.М. Олещук // «Гілея» 

(науковий вісник). - Київ, 2010. - № 36. – с. 406-413. 

6. Олещук П.М. Хеппенінг як технологія інтеграції у політичний дискурс / 

П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2010. - № 38. – с. 490-497. 

7. Олещук П.М. Флеш-моб як технологія політичного позиціонування / 

П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, Київ, 2010. - № 39. – с. 328-

335. 

8. Олещук П.М. Франчайзинг як технологія політичного позиціонування  / 

П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2010. - № 41. – с. 550-557. 

9. Олещук П.М. Кризові комунікації у політичному дискурсі / П.М. 

Олещук // Освіта регіону. - Київ, 2010. - № 3. – с. 161-166. 

10. Олещук П.М. Поняття опозиційного дискурсу / П.М. Олещук // Освіта 

регіону. - Київ, 2010. - № 4. – с. 114-119. 

11. Олещук П.М. «Політичний проект»: поняття, етапи реалізації, функції / 

П.М. Олещук // Політологічний вісник. - Київ, 2010. - № 46. – с. 220-228. 

12. Олещук П.М. Неформальні комунікації у політичному дискурсі/ П.М. 

Олещук // Політологічний вісник. - Київ, 2010. - № 46. – с. 214-223. 

13. Олещук П.М. Поняття політичного PR / П.М. Олещук // Нова 

парадигма. - Київ, 2010. – вип. 92. – с. 114-123. 

14. Олещук П.М. Ефективність інтернет-блогу як засобу політично 

комунікації / П.М. Олещук // Політичний менеджмент. - Київ, 2010. – № 3(42). – 

с. 107-115. 

15. Олещук П.М. Поняття «революційний дискурс» / П.М. Олещук // 

Держава і право. - Київ, 2010. – вип. 49. – с. 668-673. 

16. Олещук П.М. Біографічний наратив як складова політичного дискурсу / 

П.М. Олещук // Сучасна українська політика (політики і політологи про неї). - 

Київ, 2010. – вип. 20. – с. 27-36. 

17. Олещук П.М. Технологія використання інтернет-форумів у політичній 

комунікації / П.М. Олещук // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (Філософія. Політологія). - Київ, 2010. – вип. 99. – с. 47-

50. 

18. Олещук П.М. Теоретичні засади політичного наративу як засобу 

дослідження політичного дискурсу / П.М. Олещук // Віче. - Київ, 2010. – вип. 

10. – с. 18-20. 

19. Олещук П.М. Символічна стратегія позиціонування влади як основа 

легітимації традиційного авторитарного режиму / П.М. Олещук // Грані. - 

Дніпропетровськ, 2010. - № 5(73). – с. 146-150. 

20. Олещук П.М. Вплив соціальної мережі facebook на політичну 

мобілізацію / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2014. – вип. 88. 

– с. 336-340. 

21. Олещук П.М. Вплив соціальних мереж на протестну політичну 

мобілізацію/ П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 2015. – вип. 

93(2). – с. 311-314. 

 



30  

- статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за 

яким підготовлено дисертацію: 

22. Олещук П.М. Роль ресурсу twitter у політичній мобілізації 

[електронний ресурс] / П.М. Олещук // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-

ukraińska czasopismo naukowe. – Warszawa, 2015. - № 04 (04). – s. 143-151. – 

режим доступу: https://sp-

sciences.io.ua/s1193640/oleschuk_petro_2014._the_role_of_twitter_in_political_mo

bilization._social_and_human_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._143-151 

23. Олещук П.М. Нетрадиційні засоби політичної мобілізації та 

демобілізації у мережі Інтернет / П.М. Олещук // The European Political and Law 

Discourse. - 2015. - V. 2.- Iss. 3. – рр. 214-220. 

24. Олещук П.Н. Технологические основы легитимации власти / П.Н. 

Олещук // Ежемесячный международный научный журнал. «United-Journal». – 

Тарту, Эстония, 2017. - №7. – с. 28-33. 

25. Олещук П.Н. Механизм легитимации власти (технологический аспект) 

/ П.Н. Олещук // Ежемесячный международный научный жунал «European multi 

science journal». – Budapest, Hungary, 2017. - № 9. – с. 16-19. 

26. Олещук П.М. Технологічні особливості легітимації авторитарного 

режиму / П.М. Олещук // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2017, 

Warszawa, Polska. - № 8 (24). - część 1. – ss. 49-54. 

 

- статті у наукових виданнях України: праці, які додатково 

відображають наукові результати дисертації: 

27. Олещук П.М. Розвиток публічної сфери як передумова 

зародження політичних технологій (на прикладі Давнього Риму 

республіканського періоду) / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 

2010. - № 42. – с. 649-655. 

28. Олещук П.М. WikiLeaks як фактор трансформації сучасної 

політичної публічності / П.М. Олещук // «Гілея» (науковий вісник). - Київ, 

2011. – вип. 43(1). – с. 569-575. 

 

- тези доповідей на міжнародних наукових конференціях: 

29. Олещук П.М. Теоретичні засади політичної мемотехніки / П.М. 

Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету-2009». Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського 

факультету) 21-22 квітня 2009р.:[матеріали доповідей та виступів]/ред.кол.: 

А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2009.– Ч. 8.- Київ, 2009. – с. 47-49. 

30. Олещук П.М. Використання блогосфери як засобу політичної 

комунікації/ П.М. Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету-2010» 21-22 квітня 2010р.:[матеріали доповідей та 

виступів]/ред.кол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2010. – Ч. 6. – с. 95-97. 

31. Олещук П.М. Ідеологія та псевдоідеологія в електоральному процесі / 

https://sp-sciences.io.ua/s1193640/oleschuk_petro_2014._the_role_of_twitter_in_political_mobilization._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._143-151
https://sp-sciences.io.ua/s1193640/oleschuk_petro_2014._the_role_of_twitter_in_political_mobilization._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._143-151
https://sp-sciences.io.ua/s1193640/oleschuk_petro_2014._the_role_of_twitter_in_political_mobilization._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._143-151
https://sp-sciences.io.ua/s1193640/oleschuk_petro_2014._the_role_of_twitter_in_political_mobilization._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._143-151


31  

П.М. Олещук //Науково-практична конференція «Ідеологія в сучасному світі» 

19-20 жовт. 2011 р. [матеріали доповідей і виступів]. - Київ, 2011. – с. 51-52. 

32. Олещук П.М. Прийоми політичної демагогії / П.М. Олещук // 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2011» 

20-21 квітня 2011р.:[матеріали доповідей та виступів]/ред.кол.: А.Є. 

Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2011. – Ч. 5. - Київ, 2011. – с. 107-109. 

33. Олещук П.М. Месседж та слоган у політичній рекламі / П.М. Олещук // 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2012» 

18-19 квітня 2012р.:[матеріали доповідей та виступів]/ред.кол.: А.Є. 

Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2012. – ч. 8. – с. 83-85. 

34. Олещук П.М. Використання відео-обмінних ресурсів мережі Інтернет у 

сучасних політичних кампаніях / П.М. Олещук // Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету-2013» 16-17 квітня 

2013р.:[матеріали доповідей та виступів]/ред.кол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 7. – с. 85-

87. 

35. Олещук П.М. Мережа twitter як засіб політичної комунікації / П.М. 

Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету-2014» 15-16 квітня 2014р.:[матеріали доповідей та 

виступів]/ред.кол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2014.– Ч. 8. – с. 122-124. 

36. Олещук П.М. Протидія революційній політичній мобілізації у мережі 

Інтернет / П.М. Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

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

виступів]/ред.кол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2015. – Ч. 10. – с. 40-41. 

37. Олещук П.М. Twitter як інструмент політичної комунікації / П.М. 

Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету –2016», 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / 

редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2016. – Ч. 9. – с. 95-97. 

38. Олещук П.М. Технологічні етапи трансформації символічної складової 

політичного режиму / П.М. Олещук // Міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету-2017» 25-26 квітня 2017 р.:[матеріали 

доповідей та виступів]/ред.кол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 7. – с. 100-101. 

 

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 



32  

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. - Київ, 

2019. 

Дисертація присвячена комплексному і системному аналізу новітніх 

політичних технологій інформаційного впливу як у теоретичному, так і 

прикладному аспектах. 

Аналізуються політичні технології як форми практичного освоєння 

політичної дійсності. Дискурсивні політичні технології розглянуто в якості 

особливого різновиду медійних технологій інформаційного впливу у 

політиці. Мережа Інтернет досліджується в якості комунікативного 

середовища та інструменту політичних технологій. Здійснено аналіз ролі 

мережевої політичної комунікації для політичної мобілізації. 

Проаналізовано сучасні технології масової політичної мобілізації з 

метою інформаційного впливу, серед яких виокремлено технологію «флеш-

мобу». Встановлено функції перформансів та хеппенінгів як політичних 

технологій інформаційного впливу. Досліджено технології політичного 

лобіювання як особливого різновиду політичних технологій інформаційного 

впливу. 

Ключові слова: політичні технології, політична комунікація, 

політичний імідж, інтернет-технології, політичний дискурс, біографічний 
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Диссертация посвящена комплексному и системному анализу 

новейших политических технологий информационного воздействия как в 

теоретическом, так и прикладном аспектах. 

Анализируются политические технологии как формы практического 

освоения политической действительности. Среди политических технологий 

выделяются технологии политического влияния, а также аппаратные 

технологии организации политики. Второй тип обозначает любые попытки 

применения технологического подхода к управлению политическими 

процессами, а первый - воздействие на социальный субъект политических 

процессов. 

Исследованы конкретные формы реализации политических технологий, 

среди которых выделены: политическая пропаганда, реклама, политическая 

агитация и политические связи с общественностью. Исследуется связь 

между имиджевыми политическими технологиями и харизматичным 

политическим лидерством, основанная на представлении о политике как о 

носителе определенных экстра-ординарных черт. В качестве имиджевой 
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политической технологии информационного воздействия выделено 

создание нарративных биографических рассказов, в которых политик 

героизируется, наполняется привлекательными чертами характера, а его 

жизнь превращается в иллюстрацию обоснования претензий на 

политическую власть. 

Дискурсивные политические технологии рассмотрены в качестве 

особой разновидности медийных технологий информационного воздействия 

в политике. При этом, цель дискурса как политической технологии - 

определение тематики, в рамах которой будет проводиться политическая 

дискуссия, или определение ключевых политических проблем. Сеть 

Интернет рассмотрена в качестве коммуникативной среды и инструмента 

политических технологий. Выделены особенности сети Интернет как 

политико-коммуникативной среды: возможность прямого контакта с 

аудиторией и диверсификации информации; личностный характер 

политической коммуникации; возможность выхода на специфическую 

аудиторию облегченный характер обратной реакции; скорость 

распространения информации. Осуществлен анализ роли сетевой 

политической коммуникации для политической мобилизации (в частности, 

возможность определять темы политической коммуникации, создавать 

альтернативные каналы распространения информации, обеспечивать прямое 

взаимодействие участников политических движений). 

Проанализированы современные технологии массовой политической 

мобилизации с целью информационного воздействия, среди которых 

выделена технология «флэш-моба», и определена ключевая особенность 

данной технологии, которая заключается в тесной интеграции массовых 

политических акций и массовой политической коммуникации с помощью 

сети Интернет. Установлены функции перформансов и хеппенингов как 

политических технологий информационного воздействия: привлечение 

внимания, подача в оригинальной и зрелищной форме политических идей и 

идеологем; определение тем для дальнейшего обсуждения в политическом 

дискурсе; определение тем для повестки дня. 

Исследована технология политического лоббирования как особой 

разновидности политических технологий информационного воздействия, 

ориентированная не на завоевание и удержание власти, а на давление на 

политическую власть с целью принятия решений. Определены основные 

механизмы прямого (направление писем и обращений) и косвенного 

(создание впечатления о масштабной поддержке идей в обществе из-за 

массового распространения соответствующих информационных 

материалов) информационного давления в ходе реализации кампаний по 

политическому лоббированию. 

Ключевые слова: политические технологии, политическая 

коммуникация, политический имидж, интернет-технологии, политический 

дискурс, биографический нарратив, политический перформанс, хэппенинг, 

флеш-моб, лоббирование. 
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The paper generalizes the complex and systematic analysis of the latest 

political technologies of information influence both in theoretical and practical 

aspects. 

The political technologies analyzed as forms of practical development of 

political reality. Discursive political technologies are considered as a special kind 

of media technologies of information influence in politics. The Internet is 

explored as a communicative environment and an instrument of political 

technology. There is analyzed the role of the network political communication for 

political mobilization. 

There are analyzed the modern technologies of mass political mobilization 

for the purpose of informational influence as the “flash mob”. among which the 

"flash mob" technology is distinguished. There are established happening and 

performance as political technologies of information influence. There are 

analyzed the technologies of political lobbying as a special kind of political 

technologies of information influence. 

Keywords: political technologies, political communication, political image, 

Internet technologies, political discourse, biographical narrative, political 

performance, happening, flash mob, lobbying. 


