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Дисертацією є монографія. 

 

Роботу виконано на кафедрі реклами та зв’язків з громадськістю 

Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 

ЗЕЛІНСЬКА Надія Віталіївна, 

Українська академія друкарства,  

завідувач кафедри медіакомунікацій; 

 

 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

КУЗНЄЦОВА Тетяна Василівна, 

Національний університет «Одеська юридична 

академія», декан факультету журналістики; 

 

 

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент 

МАНТУЛО Наталія Борисівна, 

Національний університет «Запорізька 

політехніка», професор кафедри українознавства 

та загальної мовної підготовки. 

 

 

Захист відбудеться «04» грудня 2020 року об 11 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.852.26 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, 

вул. Ю. Іллєнка, 36/1, Інститут журналістики. 
 

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 

імені М. О. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, 

к. 12. 
 

Автореферат розісланий «03» листопада 2020 року. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                     Л. Г. Пономаренко 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасному інформаційному світі 

соціальні комунікаційні процеси, що переносяться у віртуальну площину 

мережі, стають принципом виживання та розвитку суспільства. Відповідно 

трансформується державна влада й змінюється простір публічної політики 

у напрямку більшої відкритості, прозорості, конкурентності. Втраті довіри 

до державних інституцій сприяє збільшення кількості політичних акторів, 

які опонують державній владі, – від транснаціональних корпорацій, 

неурядових організацій, зокрема й сучасних терористичних угрупувань, до 

неформальних публічних лідерів. Проте держава, регулюючи 

інформаційно-комунікаційні ресурси, має значний потенціал формування 

нових смислів, ідей, проєктів, здатних змінити соціальну ситуацію. 

Питання полягає в тому, чи може державна влада в умовах глобальних 

викликів інформаційного суспільства, насамперед кризи національних 

урядів і загалом демократії, чому сприяє засилля дезінформації, ефективно 

використовувати комунікаційні інструменти взаємодії з громадськістю для 

розбудови держави, підвищення рівня довіри до владних структур, 

забезпечення власної легітимності. У зв’язку з цим актуалізується 

проблема комунікаційних стратегій державної влади, які мають впливати 

на розвиток суспільства, формувати відповідне тло для прийняття рішень 

та реалізації дій. Підкреслимо, що комунікаційні стратегії державної влади 

можуть сприяти створенню продуктивного соціальнокомунікаційного 

простору, який активізує нові смисли завдяки стимулюванню діалогових 

форм комунікації влади з громадськістю, а також породжувати регресивний 

соціальнокомунікаційний простір, використовуючи маніпуляційні форми й 

методи, що позбавляє країну шансів на втілення державної політики 

розвитку. Існування України як конкурентоспроможної, самобутньої 

держави на геополітичній карті світу пов’язане з ефективними державно-

владними комунікаціями, стратегіями проектування країни. 

Наукова проблема полягає в потребі створення концептуального 

підходу до розробки стратегій, що формують систему комунікацій державної 

влади в умовах інформаційного суспільства. У галузі соціальних комунікацій 

бракує комплексних досліджень проблематики комунікації влади, хоча така 

комунікація, в разі її успішності, здатна стати ресурсом зміни соціально-

політичної ситуації. Не вирішено проблеми термінології, структури й 

типології комунікаційних стратегій державної влади, а також місця та ролі 

соціальних мереж у системі комунікацій державної влади. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. У дослідженні 

використано напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених з різних галузей 
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знання, які присвячені проблемам комунікації влади з громадськістю. 

Основний комплекс наукових джерел умовно можна розділити на групи:  

1. Теоретико-прикладні засади вивчення комунікаційної проблематики 

влади, сили владних дискурсів, впливу медіа: Аристотель, М. Бахтін, 

П. Бурдьє, Т. ван Дейк, У. Еко, О. Зернецька, М. Кастельс, Р. Ленуар, Н. Луман, 

М. Маклюен, А. Олянич, К. Серажим, П. Серіо, М. Фуко, О. Шейгал та ін.; 

комунікативних стратегій мовлення: Ф. Бацевич, О. Іссерс, О. Паршина. 

2. Осмислення різних аспектів трансформації державної влади у 

контексті цивілізаційних процесів, зокрема в умовах інформаційного 

суспільства: Р. Абучакра, О. Бард, З. Бауман, Д. Белл, Зб. Бжезинський, 

В. Глушков, Я. Зодерквіст, В. Іноземцев, Дж. Коен, Лі Куан Ю, М. Наім, 

Е. Тоффлер, Дж. Фрідман, Ф. Фукуяма, М. Хурі, К. Шваб, Е. Шмідт та ін. 

3. Теоретико-прикладні засади тлумачення стратегії в різних сферах 

життєдіяльності: Р. Акофф, К. Клаузевіц, Б.Х. Ліддел Гарт, Е. Лютвак, 

Г. Мінцберг, Е. Райс, Сунь-цзи, В. Теремко, Дж. Траут, Дж. Шарп та ін. 

4. Дослідження загальної соціальнокомунікаційної проблематики, 

зокрема засобів масової комунікації (ЗМК) як важливого складника 

соціально-політичних процесів: Ю. Бідзілля, О. Богуславський, С. Бодрунова, 

О. Дьякова, Н. Зражевська, В. Іванов, В. Карпенко, В. Корнєєв, Т. Кузнєцова, 

Г. Почепцов, В. Різун, Ю. Фінклер, О. Холод, О. Чекмишев, Г. Штромайєр. 

5. Дослідження зі зв’язків з громадськістю, медіарилейшнз: С. Блек, 

Б. Борисов, М. Бочаров, Г. Брум, Т. Грінберг, С. Катліп, О. Кривоносов, 

Д. Коник, В. Королько, Н. Мантуло, Г. Почепцов, А. Сентер, О. Чуміков та ін. 

Теоретико-прикладні аспекти PR у державному управлінні та / або місцевому 

самоврядуванні розглядали В. Бебик, Н. Дніпренко, С. Колосок, В. Косарчук, 

О. Мех, Л. Руіс Мендісабаль, О. Руденко, А. Серант, О. Сищук.  

6. Дослідження мережевої політики, зокрема політичних комунікацій і 

виборчого потенціалу соціальних медіа: Е. Кіссейн, Д. Крейс, Г. Ловінк, 

Дж. М. Рамос, Дж. Стромер-Галлі, Р.Л. Фокс, Дж. Хендрікс, Д. Шил та ін.; 

праці, присвячені використанню соціальних мереж в організації протестних 

акцій (т.зв. «Facebook- i Twitter-революцій»): М. Гладуел, Ф.Н. Говард, 

В. Гонім, Р. Коен, Є. Морозов, М.Х. Музаміль, Кл. Ширки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження пов’язана з науковою темою Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка НДР № 11БФ045-01 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» (2011–2015 рр.), що 

розроблялася в межах комплексної програми «Наукові проблеми сталого 

державного розвитку України».  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – сформувати 

теоретико-прикладну концепцію реалізації комунікаційних стратегій 

державної влади в умовах інформаційного суспільства. 
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Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 

дослідницьких завдань:  

- з’ясувати засади функціонування владних комунікацій в умовах 

інформаційного суспільства; 

- запропонувати авторське тлумачення ключового поняття 

«комунікаційна стратегія державної влади» та схарактеризувати його; 

- визначити структуру комунікаційних стратегій державної влади, які 

формують єдину систему соціальних комунікацій та охоплюють насамперед: 

а) перформанси; б) медіастратегії; в) соціальні мережі;  

- схарактеризувати український досвід медіарилейшнз у сфері 

державно-владних комунікацій; 

- визначити етапи становлення та розвитку комунікацій влади з 

громадськістю у незалежній Україні;  

- з’ясувати особливості функціонування соціальних мереж як 

комунікаційного інструменту державної влади;  

- визначити функції соціальних мереж як комунікаційно-

організаційного каналу українського протестного руху 2013–2014 рр. та 

методи реагування держави на мережеву активність громадськості; 

- виявити комунікаційні стратегії президентської влади в обраний 

період, проаналізувавши контентну стратегію офіційної Facebook-сторінки 

Президента України Петра Порошенка щодо залученості користувачів.  

Об’єкт дослідження – комунікаційні стратегії державної влади в 

умовах інформаційного суспільства у системі соціальних комунікацій. 

Предмет дослідження – теоретико-цивілізаційне підґрунтя, структура, 

зміст та форми реалізації комунікаційних стратегій державної влади в умовах 

інформаційного суспільства. 

Емпірична база дослідження. На позначення матеріалу практичних 

досліджень широке поняття «державно-владні комунікації» потрактовано як 

ініційовані органами державної влади, посадовими особами форми й методи 

комунікації, адресовані передусім внутрішній громадськості країни. У роботі 

використано: 1) матеріали офіційного інтернет-представництва Президента 

України (https://www.president.gov.ua) – В. Ющенка, В. Януковича, 

П. Порошенка; 2) матеріали офіційних веб-сайтів органів державної влади – 

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Урядового 

порталу (https://www.kmu.gov.ua), 17 міністерств, а також окремих державних 

служб і агентств, Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, 

Європейського порталу відкритих даних з метою ілюстрації деяких аспектів 

висвітлюваної теми; 3) нормативно-правові документи, зокрема законодавство 

України щодо комунікацій влади з громадськістю та забезпечення 

інформаційної безпеки (загалом 77 одиниць); 4) PR-тексти державних 

Facebook-комунікацій українського сегменту (аналізуються найрейтинговіші 
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станом на 2015–2018 рр. публічні сторінки представників української влади – 

Президента Петра Порошенка (2014–2019), колишнього голови Одеської 

обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі (2015–2016), прем’єр-

міністрів Арсенія Яценюка (2014–2016) та Володимира Гройсмана (2016–

2019)), матеріали публічної Facebook-сторінки прем’єр-міністра Миколи 

Азарова (від 27.05.2011 до 27.02.2014). Розглянуто період перебування їх на 

посаді та / або період до березня 2018 р. включно; 5) контент соціальних 

мереж періоду українського протестного руху 2013–2014 рр. 

Додатково використано матеріали: 1) публічних й особистих акаунтів у 

Facebook і Twitter американських президентів Б. Обами та Д. Трампа, 

мережевих ресурсів російського президента В. Путіна й прем’єр-міністра 

Д. Медведєва; 2) офіційних веб-сайтів і сторінок у соціальних мережах 

популярних релігійних конфесій України (загалом 27 ресурсів) (у контексті 

загальносвітового тренду релігійної ідентичності, який активно 

використовується в державній політиці); 3) медійних заходів (пресконференцій, 

прямих ліній, радіозвернень тощо) Президентів України – Л. Кучми, 

В. Ющенка, В. Януковича, П. Порошенка та інших високопосадовців, зокрема 

А. Яценюка («10 хвилин із Прем’єр-міністром»), Р. Ахметова (пресконференція 

2006 р. як народного депутата України); 4) моніторингів, звітів, соціологічних 

опитувань міжнародних та українських державних і громадських організацій, 

органів виконавчої влади; 5) мультиплікаційних теле- та інтернет-проєктів 

(«Великі перегони» (1999) і «Семья Грищенко» (2004)); 6) інтернет-платформ 

(«Доступ до правди», «Миротворець»), медійних матеріалів про актуальні 

суспільно-політичні теми й події. 

Детально проаналізовано контентну стратегію офіційної Facebook-

сторінки Президента України Петра Порошенка. Виділено топ-100 дописів 

президентського акаунту за один рік, які отримали найбільшу кількість лайків, 

репостів і коментарів (усього 300 одиниць) за період від 13.10.2014 р. до 

13.10.2015 р. (загалом 1 тис. 47 дописів). Часовий відрізок обрано довільно з 

урахуванням традиційного підвищення політичної активності восени, а також 

динаміки зміни рейтингу Президента України (традиційне падіння довіри). 

Методи дослідження. За основу взято типологію методів наукового 

дослідження, запропоновану фахівцем з державного управління Ю. Кальнишем, 

типологію методів досліджень у журналістикознавстві В. Різуна і 

Т. Скотникової, методологію досліджень мас-медіа за редакцією К. Сіріньок-

Долгарьової, методологічні розробки Т. ван Дейка і О. Русакової. Використані в 

роботі методи дослідження також продиктовані багаторічним практичним 

досвідом участі автора в освітньо-консультаційних проєктах органів державної 

влади та місцевого самоврядування, міжнародних політичних школах як 

лектора, консультанта, слухача. Умовно згруповано їх таким чином: 
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1. У процесі наукового осмислення соціальнокомунікаційного 

феномену влади використано загальнонаукові методи фокусування, індукції 

та дедукції, систематизації. Застосовано системний підхід, який передбачає 

дослідження комунікацій влади з громадськістю як цілісної системи, 

компонентам якої властиві ефект синергії, ієрархічність, емерджентність, 

мультиплікативність, цілеспрямованість, альтернативність шляхів 

функціонування та розвитку (Ю. Кальниш). 

У межах цього підходу застосовано метод систематизації теоретико-

методологічних підходів до влади як засобу соціальної комунікації. 

Системно-комплексний аналіз допомагає виявити в системі комунікацій 

державної влади категорію довіри та обґрунтувати її необхідність на різних 

суспільних рівнях. Системно-історичний аспект дає змогу обґрунтувати 

ідеологічно-комунікаційне підґрунтя цивілізаційних змін. 

2. Метод структурно-функціонального аналізу визначає місце та роль 

стратегій комунікацій влади з громадськістю в сучасному інформаційному 

просторі, допомагає виокремити й проаналізувати базові поняття новинної 

комунікації – PR-методи створення новин у комунікаційній діяльності влади. 

3. За допомогою методу категоризації і типологізації розроблено 

типологію комунікаційних стратегій державної влади. Метод критеріалізації 

становить підґрунтя класифікації визначених типів стратегій влади.  

4. Історичний підхід дав змогу дослідити цивілізаційний і національний 

контекст функціонування державно-владних комунікацій та визначити етапи 

розвитку комунікацій влади з громадськістю в незалежній Україні. 

5. Для дослідження прикладних аспектів – контекстуальних і 

текстуальних стратегій президентських Facebook-комунікацій – застосовано 

стратегічний підхід до дискурс-аналізу, що визначає, яким чином інтенція 

(«глобальний намір» за Т. ван Дейком) виявляється в комунікативних діях. 

Це передбачає не послідовний аналіз вербальної, візуальної, подієвої 

комунікації, а комплексний підхід до державно-владного дискурсу. 

6. Метод контент-аналізу та дискурс-аналізу використано для 

визначення особливостей контентної стратегії президентської Facebook-

сторінки, що дає можливість виявити не тільки, Що? опубліковано, тобто, які 

теми й питання висвітлюються, але і Як це зроблено, тобто форму подачі 

матеріалу й засоби вираження. Також використано елементи 

постструктуралістського дискурс-аналізу, що розглядає дискурс як 

сукупність соціальних практик, у межах яких конструюються та 

відтворюються значення і смисли, а осягнення смислу понять передбачає 

дослідження контекстів і способів інтерпретацій (О. Русакова); до цього 

наближається поняття комунікації Н. Лумана. 

7. Також застосовано метод моніторингу, порівняльний і описовий 

методи, які передбачають фокусування, спостереження, зіставлення, 
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узагальнення та інтерпретацію отриманих результатів. Порівняльний аналіз 

цифрових стратегій високопосадовців дає можливість виявити специфіку 

використання соціальних мереж українською владою. Особистий досвід 

професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування сприяв усвідомленню проблем комунікацій державної влади 

з громадськістю та позитивної динаміки у цій сфері. 

Наукова новизна одержаних результатів виявляється в 

обґрунтуванні теоретичних і прикладних основ комунікаційних стратегій 

державної влади в системі соціальних комунікацій, що мають значний 

потенціал впливу на трансформації соціально-політичного середовища в 

умовах інформаційного суспільства. Результати дослідження, що мають 

наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

- визначено три рівні комунікаційних стратегій державної влади: 

1) стратегічний, 2) тактичний, 3) технічний;  

- запропоновано авторське визначення поняття «комунікаційна 

стратегія державної влади», яке тлумачиться як «концепція легітимізації та 

утримання влади, а також зміни соціально-політичного середовища за 

допомогою різноманітних форм і методів використання комунікативних 

засобів та можливостей інформаційної сфери, зокрема розвинених каналів 

комунікації, що регулюються нормативно-правовими документами»;  

- визначено типи комунікаційних стратегій державної влади в системі 

соціальних комунікацій, що ґрунтуються на цілепокладанні: 

1) презентаційна, 2) ідентифікаційна, 3) конкурентна, 4) стратегія довіри;  

- виділено й схарактеризовано базові поняття новинної комунікації у 

сфері PR: 1) інформаційний (подієвий, оперативний) привід, 2) псевдоподії, 

3) порядок денний, 4) ключове повідомлення (message), 5) монтаж; 

- встановлено етапи розвитку комунікацій влади з громадськістю у 

незалежній Україні на основі аналізу нормативно-правових документів: 

1) пострадянський етап (1990-ті рр.), 2) етап інституалізації (2000-ті рр.), 

3) етап публічності (2010-ті рр.); 

- визначено функції соціальних мереж як комунікаційно-

організаційного каналу українського протестного руху 2013–2014 рр., що 

полягають у такому: 1) поєднують офіційні та неофіційні комунікації; 

2) виокремлюються у самостійний новинний канал, що конкурує з 

традиційними ЗМІ; 3) сприяють переходу до інтерактивної політики за 

допомогою віртуальних та реальних груп тиску на владу; 4) залучають 

користувачів до соціально-політичного контексту і / або певної моделі 

поведінки завдяки інтернет-мемам; 5) забезпечують зв’язок з міжнародною 

спільнотою; 
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удосконалено: 

- визначення стратегії як багатовимірного комплексного феномену; 

- основні шляхи взаємодії PR-структур з мас-медіа на матеріалі 

українського досвіду медіарилейшнз у сфері державно-владних комунікацій;  

- завдання державно-владних комунікацій у соціальних мережах на 

матеріалі українського сегменту Facebook;  

- жанрову типологію PR-текстів у контексті державних Facebook-

комунікацій; 

набули подальшого розвитку: 

- соціальнокомунікаційний підхід у науці (В. Іванов, В. Корнєєв, 

Г. Почепцов, В. Різун) щодо структури комунікаційних стратегій державної 

влади в системі соціальних комунікацій; 

- концепція влади як засобу соціальної комунікації Н. Лумана щодо 

особливостей взаємодії державної влади з громадськістю в демократичному 

суспільстві; 

- ідеї Дж. Коена, Є. Морозова і Е. Шмідта щодо неоднозначної ролі 

соціальних мереж у сучасних революціях.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно 

виконаною науковою працею, яка відображає фундаментальний авторський 

підхід до вирішення системної наукової проблеми, що досліджувалася 

здобувачем протягом 16 років. Усі ключові ідеї, положення, що розкривають 

наукову новизну, висновки та результати дослідження отримані дисертантом 

самостійно. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання для наукового, навчально-методичного та прикладного 

розвитку соціальних комунікацій, у роботі державних і громадських 

інститутів, зокрема для розробки комунікаційної та контентної стратегій, 

підготовки заходів медійного формату. Матеріали авторського дослідження 

можна використати в термінологічній практиці, зокрема при укладанні 

словника у галузі соціальних комунікацій, медіадовідника, у процесі 

розробки нормативно-правової бази регулювання комунікацій влади з 

громадськістю. 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес із 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, а також підготовки магістрів у 2017–2020 рр. та при 

викладанні дисциплін програми другого рівня вищої освіти (доктора 

філософії) за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 

Національній академії державного управління при Президентові України (акт 

про впровадження від 07.02.2020). Упродовж 2011–2019 рр. в Інституті 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії за темою 

наукового дослідження автором проведено низку лекцій, тематичних 

дискусій та круглих столів такої тематики: «Доступ до публічної 
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інформації», «Державна інформаційна політика: нормативно-правовий 

аспект», «Комунікативні технології в соціальних медіа», «Медіатехнології: 

практичні поради», «Медіарилейшнз: основи роботи зі ЗМІ», «Відкритість і 

прозорість як основні принципи електронного урядування», «Соціальні 

мережі у системі комунікацій державної влади», «Новітні медіа у системі 

комунікацій державної влади» (довідка № 23-11/540 від 05.10.2020). 

Авторські ідеї та результати дослідження використано місцевими органами 

державної влади у власній діяльності, зокрема під час розробки стратегії 

розвитку з метою оптимізації комунікацій з громадськістю (довідка № 01-

12/1325 від 03.09.2020 Корюківської районної державної адміністрації 

Чернігівської області; довідка № 05-16/143 від 29.09.2020 Ніжинської 

районної ради Чернігівської області). 

Протягом 2004–2015 рр. розроблено й прочитано авторські навчальні 

курси для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» 

напрямків підготовки «журналістика», «зв’язки з громадськістю», «реклама», 

«видавнича справа та редагування», «політологія», «психологія» Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

та Київського національного університету культури і мистецтв: 

«Інформаційна політика», «Інформаційна політика та безпека», «Майстер-

клас з державного PR», «PR органів державної влади та місцевого 

самоврядування», «Техніки і технології PR». На основі даних, отриманих під 

час дослідження, розроблено навчальний посібник «Інформаційна політика» 

(2007), навчальний підручник «Основи реклами і зв’язків з громадськістю» 

(2011, у співавторстві), навчально-методичні матеріали. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи було апробовано у формі доповідей і виступів на:  

- міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 

«Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и 

новых независимых государствах» (Єкатеринбург, Росія, 3–4 лютого 2006 р.; 

Москва, Росія, 2–3 лютого 2007 р.); «Текст як засіб комунікації» (Київ, 

30 березня 2006 р.); «Міжкультурні комунікації: проблеми російсько-

українського білінгвізму» (Сімферополь-Алушта, 24–28 травня 2006 р.); 

«Мова і культура» (Київ, 19–23 червня 2006 р.); «Сучасний інформаційний 

простір: журналістика та медіаосвіта» (Сімферополь-Алушта, 26–30 вересня 

2006–2011 рр.); «Мова, суспільство, журналістика» (Київ, 18 квітня 2008 р., 

11 квітня 2014 р.); «Журналістика 2009: освітні та наукові проблеми у галузі 

соціальних комунікацій» (Київ, 9–10 квітня 2009 р.); «Пред’явлення світу в 

гуманітарних дискурсах ХХІ століття» (Луганськ, 23–25 квітня 2009 р.); 

«Проблеми виховання особистості в медіапросторі» (Київ–Бердянськ, 21–

26 вересня 2009 р.); «Зв’язки з громадськістю в економіці та бізнесі» 

(Донецьк, 15–17 травня 2013 р.); «Українські медіа 2012: проблеми 

моделювання медійного контенту» (Київ, 5 квітня 2012 р.); «Исследуя 
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Пограничье (2003–2013)» (Вільнюс, Литва, 10–11 квітня 2014 р.); 

«Корпоративні стратегічні комунікації» (Мінськ, Білорусь, 25–26 лютого 

2016 р.); «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади 

України з громадськістю» (Київ, 17 березня 2016 р.); «Problems of Humanities 

and Social Sciences» (Будапешт, Угорщина, 20 листопада 2016 р.); 

- всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: 

«Комунікативна ідентифікація в інформаційному просторі України» (Львів, 

5–6 березня 2009 р.); «Перспективні напрямки дослідження українського 

медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти» (Київ, 7 квітня 

2016 р.); «Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному 

вимірі» (Київ, 5 квітня 2017 р.); «Соціальні комунікації і нові комунікативні 

технології» (Запоріжжя, 10–11 листопада 2017 р.); «Соціальні комунікації: 

інструменти, технологія і практика» (Запоріжжя, 9–10 березня 2018 р.); 

«Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення» (Київ, 25 квітня 2018 р.); 

- інших наукових та науково-практичних конференціях, форумах, 

школах, читаннях: І Міжнародна літня школа молодих дослідників і 

викладачів «Громадянське суспільство як основа демократії. Піар-діяльність 

у демократичному суспільстві» (Луганськ–Кремінна, 3–8 серпня 2003 р.); 

Всеросійська науково-практична конференція «Журналистика в 2008 году: 

общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ» (Москва, 

Росія, 9–11 лютого 2009 р.); Республіканська науково-практична конференція 

«Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии» (Мінськ, 

Білорусь, 20–21 березня 2015 р.); Міжнародний практичний форум фахівців з 

інформаційної безпеки «Інформаційна війна в Україні: актуальні тренди» 

(Київ, 10 грудня 2016 р.); Міжнародний практичний форум фахівців з 

інформаційної безпеки «Глобальні інформаційні загрози: актуальні тренди 

2017» (Київ, 9 грудня 2017 р.); Перша науково-практична конференція 

«Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні» та відкриті 

науково-практичні читання «Розвиток медіадіяльності в Україні на правах 

людини» (Київ, 30 листопада 2018 р.). 

Публікації. За основними результатами дослідження опубліковано 

46 наукових праць загальним обсягом 46,68 д. а.: 1 монографія (23,33 д. а.); 

26 статей (14,87 д.а.) у наукових фахових виданнях України і 8 статей 

(5,06 д. а.) у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз; 

11 праць (3,42 д. а.) апробаційного характеру. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація (монографія) зумовлена її метою 

та завданнями: складається зі вступу, чотирьох розділів, структурованих на 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг – 584 сторінок, із них основний текст – 442 сторінки, список 

використаних джерел – 89 сторінок (760 найменувань), додатки – 

53 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

окреслено наукову проблему, яку вирішено в роботі, представлено 

теоретико-методологічну базу дослідження, зв’язки з науковими програмами, 

темами, частиною яких є дисертація (монографія), сформульовано мету й 

завдання, з’ясовано об’єкт, предмет та емпіричну базу дослідження, 

аргументовано методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, схарактеризовано особистий внесок 

здобувача, представлено інформацію про публікації за темою наукового 

дослідження, структуру та обсяг дисертації (монографії). 

У першому розділі «Теоретико-цивілізаційні засади функціонування 

владних комунікацій» розкрито еволюцію комунікаційної проблематики 

влади, проаналізовано роль державної влади на сучасному етапі, зокрема у 

встановлені довіри громадян до влади та всередині громадської 

комунікаційної мережі, виділено ключові концепти ідентичності в 

інформаційному суспільстві, до яких апелюють державно-владні комунікації. 

У підрозділі 1.1. «Комунікаційна проблематика влади: еволюція 

питання» обґрунтовано підходи до влади як невід’ємного складника 

соціальної організації простору людського буття і найдавнішого 

комунікаційного феномену, що легітимізує та «цементує соціальний 

порядок» (Р. Ленуар). Розвиток інформаційної сфери як природний процес 

еволюції соціуму, що складається з низки т.зв. «революційних» відкриттів, як-

то винахід мови, писемності, друкування і новітніх інформаційних технологій 

(класифікація М. Маклюена), трансформує соціальний простір, відносини між 

індивідом і владою, відповідно змінює владну структуру й форми владних 

комунікацій. Якщо влада – це «інституалізація впливу та ціннісної системи» 

(Т. Парсонс), то держава є особливим політичним і соціальнокомунікаційним 

інститутом, що реалізує свою владу в тісній взаємодії з громадськістю. Влада 

обґрунтовує своє існування ритуалом (перформанси), словом (публічні 

комунікації), законом (нормативно-правові акти), нормою (цінності, або 

ідеологія), формуючи єдину комунікаційну систему. 

Розвиток комунікаційних мереж на високотехнологічній платформі 

актуалізує проблему «власники, інтернет-користувачі vs державна влада», 

яка зосереджується на перерозподілі влади в інформаційному суспільстві. 

Захоплення від можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, які 

надають на перший погляд необмежену свободу користувачам, наділяють їх 

винятковою роллю у комунікаційній політиці, що сприяло появі теорій 

медіавірусу (Д. Рашкофф) і нетократичної влади (О. Бард і Я. Зодерквіст), або 

побоювання необмеженої влади глобального медіабізнесу змінюється 
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усвідомленням важливої ролі державної влади, яка виконує регулятивну й 

координаційну функції, виступаючи «головною мережею», що забезпечує 

оптимальне функціонування всіх інших владних мереж (О. Зернецька, 

М. Кастельс). Виникає необхідність суспільного діалогу державної влади, 

бізнесу й громадськості задля подальшого розвитку соціуму. 

У підрозділі 1.2. «Соціальнокомунікаційні підходи до влади 

постіндустріального суспільства: теоретико-методологічне підґрунтя» 

представлено концепції влади, які стали методологічною основою 

дослідження комунікаційних стратегій державної влади. 

Від середини ХХ ст., коли виникає «метатеорія» постіндустріального 

суспільства, у межах якої розвиваються футурологічні, постмодерністські 

дослідження, формується популярна теорія інформаційного суспільства, 

влада переосмислюється в контексті перерозподілу знання та сервісів 

(Д. Белл, Е. Тоффлер), мислиться як організована комунікація всієї системи 

суспільства, що постійно ускладнюється, не зводячись лише до політичної 

площини. Такий підхід руйнує ієрархічну структуру влади, відбувається її 

зрушення у бік мережевої парадигми. 

Влада осмислюється як засіб соціальної комунікації, виступаючи 

підґрунтям розвитку демократичного суспільства, чому сприяє правове 

застосування влади, збільшення можливості альтернатив, усунення 

невизначеності (довіра), рефлективність (за Н. Луманом). Актуальними для 

розуміння сучасних процесів взаємодії державної влади, медіа і громадських 

структур є концепція символічної влади П. Бурдьє і концепція «влади-

знання» М. Фуко. Французькі мислителі зосереджуються на аналізі нової 

форми влади – це держава-спрут, яка виходить за межі саме державної влади, 

упорядковуючи весь соціальний простір. Влада всюдисуща й 

децентралізована, розглядається як стратегія і технологія комунікації, 

можливість легітимно здійснювати ідеологічний вплив. 

Аналіз соціальнокомунікаційної проблематики влади, представлений у 

підрозділі та акумульований у висновках, дав можливість запропонувати 

авторську типологію комунікаційних стратегій державної влади і спрямував 

аналіз практичного матеріалу – форм і методів державно-владних комунікацій. 

Підрозділ 1.3. «Категорія довіри в системі комунікацій державної 

влади» присвячено соціальнокомунікаційному виміру довіри в теоретичному 

осмисленні та ролі державної влади у встановленні суспільної довіри. 

Особлива увага до довіри як безумовної категорії соціуму 

активізується щодо комплексних демократичних суспільств з ІІ пол. ХХ ст. 

(праці З. Баумана, Ф. Буарі, П. Бурдьє, Е. Гідденса, Є. Головахи, 

Дж. Госкінга, Н. Костенко, Н. Лумана, Ф. Фукуями, П. Штомпки). 

Сьогодні поняття довіри є ключовим у структурі владних комунікацій, 

сприяючи реалізації державної політики й формуванню бачення 
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майбутнього. У суспільстві, де низький рівень довіри, слабка державна влада 

і не працюють ефективно моделі економіки. Підтриманню довіри між 

владними структурами та громадськістю сприяє інституалізація 

комунікаційних практик державного управління. Комунікаційні технології, 

що актуалізують реальні проблеми суспільства й ґрунтуються на довірі, 

здатні забезпечити громадську підтримку владних рішень на етапі їх 

імплементації. 

Держава також сприяє процесам формування довіри всередині 

громадської комунікаційної мережі, але може це робити по-різному. Часто 

йдеться про консолідацію, використання маніпуляційних форм і методів 

комунікаційних стратегій, спрямованих на збереження та відтворення влади, 

тоді як умовами формування довіри всередині громад є високий рівень 

політичної культури, здатний об’єднати навколо спільних цілей, і 

функціонування повноцінних каналів комунікації на всіх рівнях. 

У підрозділі 1.4. «Ідеологічно-комунікаційне підґрунтя цивілізаційних 

змін» розглянуто «суперідеологію» (за Е. Тоффлером) як світогляд 

цивілізації. Ідеологія апелює до ідентичності та має прикладний характер. 

Виділено такі ключові концепти ідентичності на сучасному етапі: 

Місця втрачає людина у сучасному світі, тоді як у феодальному та 

індустріальному суспільствах була прив’язана до них як до локальної майже 

непорушної точки. Інформаційно-комунікаційні технології видозмінюють 

поняття робочого місця, сприяють міграціям, відриваючи індивіда від своїх 

соціальних груп у реальному житті, але надають безмежні можливості 

входження до різноманітних мобільних груп. 

«Життєві стилі» – політика життя індивіда, його щоденні практики, які 

можна вільно обирати й контролювати та які враховують виклики 

глобального світу: екорухи, біг, йога, вегетаріанство, здоровий спосіб життя, 

соціально орієнтований бізнес (Е. Гідденс, З. Бауман). На думку футуролога-

економіста Р. Йєнсена, саме життєві стилі, або ціннісні орієнтації 

суспільства, формують глобальні ринки. Помітними будуть також життєві 

стилі в політиці, призводячи до появи «мікрофронту» переконань (Р. Йєнсен) 

на відміну від монолітних ідеологій і панівних політичних класів 

індустріальної доби. 

Релігія не втрачає свого значення в сучасному суспільстві, пропонуючи 

прості та зрозумілі відповіді на складні питання, видозмінюючи організаційні 

форми залучення споживачів духовних цінностей на основі маркетингових 

принципів, що руйнує монополію традиційних релігій. Загальносвітові 

тренди релігійної ідентичності чітко простежуються в Україні та 

виявляються у: 1) наявності сект і мегацерков; 2) присутності української 

церкви в мережі; 3) збільшенні ролі релігії як чинника державної політики, на 

який спирається нестабільна нині державна влада. 
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Нація – «власна автентичність» (Є. Бистрицький), що у 

глобалізаційному тренді кризи національної держави активізує природний 

вимір національної ідентичності, який акумулюється в конкретних діях 

(посилює дезінтеграційні процеси) та публічному дискурсі (комунікативні 

стратегії дискредитації образу Іншого). 

Тероризм перебуває на перехресті національної, релігійної ідентичності 

та глобалізаційних процесів. Це своєрідна реакція на суспільні зміни, на 

процеси асиміляції в інформаційному суспільстві (О. Бард, Я. Зодерквіст, 

О. Панарін). Він ґрунтується на «екзистенційному драконі буття» – страху й 

живиться розгалуженою структурою мас-медіа. До тероризму наближаються 

сучасні гібридні війни, частішають також випадки індивідуального тероризму. 

У підрозділі 1.5. «Трансформації державно-владних комунікацій у 

контексті глобальних викликів» осмислено зміни й проблеми, які спіткали 

державну владу в інформаційному суспільстві. 

Війни (локальні конфлікти, що загрожують перетворитися на світові 

катаклізми, за Р. Абучакрою і М. Хурі) та власне національне майбутнє – 

основні виклики, які спіткали державну владу в інформаційному суспільстві. 

У сучасних умовах вона втрачає свою міць (power), не маючи можливості 

вирішити глобальні проблеми (З. Бауман). Державна влада стає більш 

тимчасовою, консенсусною, мобільною, діє в умовах демасифікації 

політичного життя, втрати впливу політичних партій, безпорадності 

політичних еліт і кризи національних урядів. Під впливом політичної 

глобалізації та медіатизації вона втрачає чітку ієрархічну структуру, 

домінантну позицію в інформаційному просторі, трансформуючись у бік 

мережевих принципів. Відповідно постає питання ефективності державно-

владних комунікацій у системі управлінських практик, які мають залучити 

бізнес, громадськість і наукову спільноту до усвідомлення актуальних 

тенденцій та розробки гнучкої стратегії розвитку суспільства у 

високотехнологічну еру. У такому світі зростає роль державної влади як 

засобу соціальної комунікації, від якої залежить не тільки розвиток 

суспільства, але й право на збереження «суверенного майбутнього» 

(С. Дацюк). 

Проаналізований матеріал дав можливість визначити тенденції, які 

необхідно враховувати під час форматування ефективних державно-владних 

комунікацій: 1) зміна інформаційної політики в контексті розвитку 

гуманітарної парадигми (соціальнокомунікаційних технологій); 

2) відновлення довіри до державної влади; 3) підвищення індивідуальної та 

колективної відповідальності за відсутності яскраво вираженого лідера; 

4) трансформація освіти як такої, що відповідає сценаріям розвитку 

майбутнього світу й країни з акцентом на емоційному та соціальному 

інтелекті, розвитку людського таланту. 
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У другому розділі «Комунікаційні стратегії державної влади в 

системі соціальних комунікацій» запропоновано структуру та зміст поняття 

«комунікаційна стратегія», підходи до нього в різних галузях знання, 

розроблено типологію комунікаційних стратегій державної влади. 

У підрозділі 2.1. «Поняття стратегії в науковому дискурсі» 

проаналізовано різноманітні теорії стратегії – від військових стратегій 

візантійських часів, «стратегемних» канонів давнього Китаю до 

«маркетингових воєн» Е. Райса і Дж. Траута, стратегії ненасильницького 

спротиву режиму Дж. Шарпа, військових стратегій Б. Ліддела Гарта і 

Е. Люттвака, стратегії управління майбутнім Г. Почепцова, «стратегії 

блакитного океану» В. Чан Кіма і Р. Моборна. Це дало можливість виділити 

важливі для вирішення наукової проблеми нашого дослідження сутнісні 

ознаки стратегії: 1) властива конкурентному середовищу; 2) пов’язана з 

цілепокладанням; 3) має складну ієрархічну структуру; 4) оптимізує цілі та 

форми й методи їх досягнення; 5) здатна поставати з тактики (тактика може 

переходити в стратегію); 6) крім матеріальних ресурсів базується на 

ідеологічно-комунікаційному підґрунті; 7) успішно реалізується, коли 

виконавці довіряють лідеру, розділяють його ідеї; 8) спрямована в майбутнє, 

водночас має бути гнучкою: враховувати контекст конкретної ситуації та 

можливості зовнішнього середовища, зокрема нормативно-правовий аспект. 

У підрозділі 2.2. «Підходи до комунікаційних стратегій» розкрито 

теоретико-прикладні засади функціонування комунікаційних стратегій. 

Визначено два основні підходи до них: практичний (медіа- та PR-

технологічний) і теоретико-прикладний (концептуальний). Представники 

обох підходів здебільшого наголошують, що державні «елітарні 

комунікації» (С. Бодрунова) визначають розвиток суспільства, зі свого боку 

певним чином реагуючи на потреби та запити аудиторії. 

Проаналізований практичний матеріал свідчить, що тривалі проблеми 

системи комунікацій в органах державної влади України вирішуються дуже 

поступово, на що є низка об’єктивних і суб’єктивних причин. Нами 

виділено: 1) організаційні причини (складний перехід від ієрархії 

вертикальних комунікацій до мережі горизонтальних комунікацій); 

2) професійні (бракує фахівців, які розуміють Що?, Як? і Навіщо? 

комунікувати); 3) історичні причини (насамперед розвиток ринку 

політичного, а не державного PR); 4) ресурсні причини (комунікаційна 

діяльність фінансується за остаточним принципом). 

Результати порівняльного аналізу комунікаційних стратегій 

Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України дали 

можливість звернути увагу на такі моменти, які необхідно враховувати під 

час їх реалізації: 1) стратегія комунікує не тільки наміри (слова), а головне 

– реальні дії, що й сприяє формуванню довіри; 2) залучення до розробки 
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стратегії професіоналів поза державною службою має як плюси, так і 

мінуси; у будь-якому разі багато залежить від тих, хто щоденно втілює 

стратегію у дію. 

У підрозділі 2.3. «Структура комунікаційних стратегій державної 

влади» запропоновано визначення поняття «комунікаційна стратегія 

державної влади», виділено та схарактеризовано складники цього поняття; 

визначено типи комунікаційних стратегій державної влади. 

Комунікаційні стратегії формують єдину систему соціальних 

комунікацій державної влади, що представлено схематично:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура комунікаційних стратегій державної влади у системі 

соціальних комунікацій. 

У межах структури комунікаційних стратегій державної влади 

окреслено взаємодію понять «комунікаційна стратегія», «комунікативна 

стратегія», «перформансна стратегія», «медіастратегія», «цифрова стратегія», 

«контентна стратегія», що апелюють до організаційного та змістового 

складників. Визначено стратегічний, тактичний, технічний рівні 

комунікаційних стратегій. У роботі розглянуто медійне середовище 

комунікаційних стратегій, яке особливо акцентується в 

соціальнокомунікаційному вимірі влади інформаційного суспільства. 

Різноспрямованість комунікаційної діяльності ускладнює вибір єдиних 

позицій для типології комунікаційних стратегій, у підґрунті якої – 

цілепокладання. Це універсальні комунікаційні стратегії державної влади, які 
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перебувають на вищій сходинці ієрархії. Враховуючи те, що загальна мета 

всіх комунікаційних стратегій єдина – утримання влади, доцільно говорити 

щодо окремої стратегії про локальні цілі. Виділено такі типи комунікаційних 

стратегій державної влади: презентаційна, ідентифікаційна, конкурентна і 

стратегія довіри. 

Третій розділ «Державно-владні комунікації в аспекті реалізації 

медіастратегій» присвячено українському досвіду медіарилейшнз у сфері 

державно-владних комунікацій, базовим поняттям новинної комунікації та 

нормативно-правовому забезпеченню комунікацій влади з громадськістю. 

У підрозділі 3.1. «Медіа і влада: шляхи взаємодії та точки дотику» 

визначено основні шляхи взаємодії PR-структур з мас-медіа. Аналіз 

українського досвіду медіарилейшнз передбачає визначення шляхів 

управління новинною комунікацією, які залежать від форми державного 

правління та здійснюють безпосередній вплив владних структур на роботу 

ЗМІ або управління контентом. В Україні, яка представляє особливу незрілу 

форму демократії з вагомим впливом на державні структури олігархічно-

фінансових груп, поєднуються ці два шляхи, активно розвивається саме 

суспільно-політичний інформаційний простір, у якому розгортається боротьба 

за владу.  

Інтеграція політичної та державної сфер в Україні призводить до того, 

що далеко не всі методи взаємодії української влади зі ЗМІ відповідають 

технологіям медіарилейшнз у класичному розумінні поняття. Виділено 

ключові періоди взаємодії української влади зі ЗМІ, які впливали / впливають 

на формування державно-владного контенту: 1) період т.зв. «темників» 

(безіменних інструкцій для ЗМІ від Адміністрації Президента України за 

часів Л. Кучми, що і як висвітлювати у новинному контенті); 2) період 

iнституалiзації джинси (професійно підготовлені за допомогою редакцій 

матерiали розміщуються за договором про медіаобслуговування або 

публікуються в державних та комунальних ЗМІ); 3) період самоконтролю з 

боку ЗМІ у несподіваній ситуації збройного конфлікту в Україні. 

Обґрунтовано, що розуміння специфіки базових понять новинної 

комунікації дає можливість PR-спеціалісту ефективно взаємодіяти з медіа, 

формувати цікаві для громадськості та необхідні для установи новини.  

У підрозділі 3.2. «Українська практика становлення комунікацій влади 

з громадськістю» проаналізовано нормативно-правову базу таких 

комунікацій, що дало можливість виявити етапи їх становлення та розвитку в 

незалежній Україні.  

На пострадянському етапі базові документи – Конституція України 

(1996), закони України «Про інформацію» (1992), «Про державну таємницю» 

(1994), «Про звернення громадян» (1996).  
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На етапі інституалізації – Закон України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації» (1997), укази Президента України і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, що сприяли утворенню 

інформаційно-комунікаційних підрозділів в органах виконавчої влади.  

Революційним нормативно-правовим документом на етапі публічності 

став Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011) з 

подальшими змінами, що входить у десятку найкращих законів світу в цій 

категорії, відповідно нова редакція Закону «Про інформацію» (2011), Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

з прийняттям Закону України „Про інформацію” та Закону України „Про 

доступ до публічної інформації”» (2014), який спрощує доступ до інформації 

та приводить у відповідність до зазначених законів більше 50-ти нормативно-

правових документів.  

Розглядаючи публічність органів державної влади в контексті 

формування комунікаційної стратегії довіри, зазначено, що публічність 

зменшує рівень корупції державних структур, розкриваючи інформацію 

бюджетного характеру. На сучасному етапі важливу роль у забезпеченні 

публічності влади відіграють інтернет-комунікації, зокрема розміщення всієї 

відкритої інформації на офіційних веб-сайтах, на порталі відкритих даних, 

який наразі інтегрується у Європейський портал відкритих даних 

www.europeandataportal.eu, а також інтерактивні засоби комунікацій з 

громадськістю: як індивідуальні (електронне звернення, інформаційний 

запит), так і колективні (електронна петиція, форуми). Незважаючи на те, що 

органи державної влади на законодавчому рівні не зобов’язані бути 

представлені в соціальних мережах, хоча такі ініціативи звучали після 

прийняття Закону «Про доступ до публічної інформації», який значно 

розширив вимоги до публічності влади, у 2011 р. представники влади масово 

почали з’являтися в соціальних мережах (Twitter і Facebook). 

У четвертому розділі «Соціальні мережі в системі комунікацій 

державної влади» з’ясовано особливості функціонування соціальних мереж 

як комунікаційного інструменту державної влади, жанрову типологію PR-

тексту; визначено функції соціальних мереж як комунікаційно-

організаційного каналу українського протестного руху 2013–2014 рр. і 

методи реагування держави на мережеву активність громадськості; 

проаналізовано контентну стратегію офіційної Facebook-сторінки Президента 

України Петра Порошенка (2014–2019) за обраний період. 

У підрозділі 4.1. «Соціальні мережі як інструмент комунікацій влади і 

громадськості» виявлено специфіку їх застосування українською владою 

порівняно з досвідом інших країн, визначено завдання державно-владних 

комунікацій у соціальних мережах. Сьогодні цей інструмент комунікації 
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значною мірою впливає на політичну й соціальну сфери, долучаючись до 

виборчих процесів, підвищуючи рівень публічності державних служб. Крім 

того, на дописи державних діячів активно посилаються українські ЗМІ. 

На матеріалі публічних сторінок і особистих акаунтів високопосадовців 

у Facebook і Twitter (М. Азарова, Б. Обами, П. Порошенка, Д. Трампа), веб-

стратегії перших осіб Російської Федерації (В. Путіна і Д. Медведєва), 

визначено завдання, що реалізують соціальні мережі як комунікаційний 

інструмент влади: 1) вплив на формування порядку денного; 

2) популяризація цінностей, ідей, діяльності; 3) донесення свого бачення 

актуальних питань і подій; 4) формування позитивного іміджу державної 

влади та її представників; 5) вплив на ідентифікаційний базис користувачів; 

6) залучення аудиторії до державних справ і політичного життя країни; 

7) підготовка громадської думки до певних дій і рішень; 8) перевірка реакції 

користувачів на владні дії та рішення; 9) локалізація протестного настрою 

користувачів; 10) моніторинг громадської думки. 

У підрозділі 4.2. «Протестний потенціал соціальних мереж і методи 

реагування держави в інтернет-просторі» досліджено роль соціальних 

мереж в українському протестному русі 2013–2014 рр. та проаналізовано 

методи реагування держави з метою локалізації протестів. 

За допомогою соціальних мереж, першочергово Facebook, соціально-

економічні проблеми разом з ідеологічно-комунікаційними чинниками 

мобілізували й організували українське населення на масові протести, до 

яких у різний спосіб долучилася майже вся нація – сюди зараховуємо й 

споживання політичної інформації. Протистояння влади й громадськості, що 

охоплює період 21.11.2013 – 22.02.2014, отримало загальну назву «Революція 

Гідності». Вважають, що вона розпочалася як Facebook-революція.  

Проте в сучасному глобальному світі без зовнішнього інформаційного 

складника перемога над владою майже неможлива. Соціальні мережі Twitter і 

Facebook забезпечили інформаційний зв’язок з міжнародною спільнотою, 

зокрема поширюючи інформацію про український протестний рух 

українською та англійською мовами й залучаючи на бік протестувальників 

українську діаспору, яка своїми акціями в різних країнах здійснює тиск на 

уряди, що змушує їх реагувати на політичну ситуацію в Україні. Особливу 

роль у цьому процесі відіграв Twitter. Залучення до мережевого 

протистояння російської сторони сприяло відтоку українських користувачів з 

російських соціальних мереж ВКонтакте й Однокласники, їх переходу на 

платформи Facebook і Twitter, а також появі альтернативних українських 

соціальних мереж, які втім не набули масштабної популярності. 

Соціальні мережі в ситуації масових вуличних протестів є головним 

каналом зв’язку, мобілізації та координації дій невдоволених державною 

владою. У тексті роботи виділено й схарактеризовано функції соціальних 
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мереж, а ширше – загалом Інтернету, в організації українського протестного 

руху, які акумульовано у висновках.  

При цьому влада різноманітними методами – від мережевих (створення 

фейкових / блокування сайтів, залучення хакерів і ботів) до традиційних 

силових (законодавче регулювання, силовий контроль) – намагалася 

утримувати вплив у віртуальному просторі з метою забезпечення 

легітимності в реальному житті. Але такі методи не були ефективними.  

У підрозділі 4.3. «Жанрова типологія PR-текстів державних 

Facebook-комунікацій» проаналізовано публічні сторінки представників 

української влади (упродовж періоду перебування на посаді та / або період до 

березня 2018 р. включно). Обрано лідерів Facebook-рейтингів, які 

враховують не лише кількість підписників, але й активність суб’єкта PR, 

актуальність контенту та залученість користувачів: це Президент Петро 

Порошенко, голова Одеської обласної державної адміністрації, третій 

президент Грузії Міхаіл Саакашвілі, прем’єр-міністри Арсеній Яценюк і 

Володимир Гройсман. Також використовуються матеріали публічної 

Facebook-сторінки прем’єр-міністра Миколи Азарова. 

Вплив інноваційного PR-інструментарію, до якого належать популярні 

наразі соціальні мережі (О. Тодорова), еволюція соціальнокомунікаційних 

практик влади під впливом демократичних принципів відкритості й 

прозорості трансформують PR-тексти, що ускладнює їх класифікацію. PR-

тексти, опосередковані комунікаційною платформою Facebook, втілюються у 

дописах. Традиційно виділяються такі типи дописів: фото, відео (зокрема 

прямі ефіри), статус, лінк, але незалежно від типу вони включають також 

письмову інформацію, що втілюється в текстах підводки або / та як елемент 

фото, оформлений у вигляді цитати.  

Ґрунтуючись на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних авторів 

(О. Кривоносов, Н. Мантуло, О. Шейгал, М. Шиліна та ін.), для цілей нашого 

дослідження під PR-текстом розуміємо особливим способом поєднані 

фахівцями й / або безпосередньо суб’єктом PR знаково-символічні елементи, 

що передають певну ідею або факт (подію) в контексті ставлення до них, з 

метою формування оптимальних соціальних комунікацій суб’єкта влади й 

громадськості. Виділено основні види PR-текстів та їхні жанрові форми, що у 

Facebook-просторі модифікуються під впливом PR-, медіа- і політичних 

(офіційні документи) комунікацій. Проаналізовано ритуальні тексти, які 

відзначаються незмінною популярністю серед користувачів, що віртуальними 

діями (лайками, коментарями, репостами) формують свою МИ-групу. 

У підрозділі 4.4. «Президентські Facebook-комунікації: реалізація 

контентної стратегії» проаналізовано контентну стратегію офіційної 

публічної сторінки Facebook Президента України Петра Порошенка щодо 

залученості користувачів: які дописи стали вірусними та найбільш 
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дискусійними. За допомогою сервісу для пошуку вірусних публікацій 

FeedSpy.net виділено топ-100 дописів президентського акаунту за один рік, 

які отримали найбільшу кількість лайків, репостів і коментарів (усього 300 

одиниць). Аналіз проводився станом на 19.10.2015 р. Аналітика обраної 

сторінки включає період від 13.10.2014 р. до 13.10.2015 р. 

Під час аналізу контентної стратегії підкреслено важливість не тільки 

того, Що? Коли? і Скільки дописів? опубліковано на президентській сторінці, 

тобто, які теми й питання висвітлюються, з якою періодичністю з’являються 

дописи, але і Як? – комунікативні стратегії, мовностилістичні та візуальні 

засоби, що допомагають реалізувати комунікативну інтенцію, привертають 

увагу користувачів, спонукають їх відреагувати відповідним чином. Також 

розглянуто контекст публікації дописів (Чому?), що визначає їх відповідність 

порядку денному або вплив на його формування, тобто актуальність та 

оперативність повідомлень. Увагу акцентовано на зворотному зв’язку (Яким 

чином реагують користувачі на публікації?). Матеріал структуровано за 

тематичними категоріями – найпопулярніший серед користувачів контент (у 

порядку зменшення популярності): вітання (підрозділ 4.4.1), військово-

патріотичний дискурс (підрозділ 4.4.2), актуальні проблеми суспільства 

(підрозділ 4.4.3), міжнародна політика (підрозділ 4.4.4), засудження 

тероризму (підрозділ 4.4.5), я + сім’я (підрозділ 4.4.6), зустрічі з людьми 

(підрозділ 4.4.7), некролог (підрозділ 4.4.8), дні пам’яті (підрозділ 4.4.9), 

потенціал і досягнення України (підрозділ 4.4.10). Кількісні показники 

репрезентовано у тексті дисертаційної роботи за допомогою таблиці 

(Додаток М) та стисло у висновках. 

За вказаний річний термін було опубліковано 1 тис. 47 дописів (у 

середньому 2,9 допису на день), які отримали 2 млн 607 тис. 96 лайків (тут і 

далі середній показник – 2 тис. 490), 177 тис. 751 коментар (170), 270 тис. 

802 репости (259). Кількісний діапазон реакцій топ-100 дописів: лайки – 

35 тис. 302 – 5 тис. 94; коментарі – 1 тис. 702 – 353; репости – 26 тис. 176 – 

476. Для порівняння: напередодні президентської виборчої кампанії 2019 р. 

комунікаційна активність підвищується – у перші три місяці 2018 р. у 

середньому публікується вже 5 дописів на день, але реакція користувачів під 

одним дописом зменшується, незважаючи на значний приріст підписників 

президентської сторінки (1 тис. 569 лайків, 115 коментарів, 221 репост). 

Беззаперечним лідером у межах аналізованого періоду є фото (885), 

тоді як у перші три місяці 2018 р. із незначним відривом переважає відео 

(відео – 217, фото – 210), що пов’язано зокрема з прямими включеннями, які 

стали популярними у зв’язку з розширенням технічних можливостей 

платформи Facebook. Таке співвідношення віддзеркалює загальну ситуацію 

щодо популярних форм споживання інформації в суспільстві.  
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті формування теоретико-прикладної концепції соціальних 

комунікацій державної влади в умовах інформаційного суспільства в 

контексті реалізації комунікаційних стратегій зроблено такі висновки: 

1. Засади функціонування владних комунікацій в інформаційному 

суспільстві полягають у 1) мережевій природі комунікацій на новій 

технологічній основі, у якій державній владі відводиться важлива роль 

регулятора й координатора; 2) тлумаченні влади як засобу соціальної 

комунікації; 3) зростаючій ролі довіри як стратегії спільної дії; а також в 

4) ідеологічному підґрунті цивілізаційних змін у суспільстві, що дає 

можливість виділити ключові концепти ідентичності, які впливають на 

державну владу. 

Влада обґрунтовує своє функціонування ритуалом, словом, законом, 

нормою, формуючи єдину суспільну комунікаційну систему. У сучасному 

високотехнологічному суспільстві актуалізується проблема «комунікаційні 

мережі (власники, інтернет-користувачі) vs державна влада», яка 

зосереджується на перерозподілі влади. Захоплення інформаційно-

комунікаційними технологіями або побоювання щодо виняткової влади 

глобального медіабізнесу змінюються усвідомленням важливої ролі 

державної влади, яка виконує регулятивну й координаційну функції як 

«головна мережа» (О. Зернецька, М. Кастельс). Означені процеси 

трансформують державно-владні комунікації, видозмінюючи форми й 

методи взаємодії з громадськістю. 

Тлумачення влади як засобу соціальної комунікації (за Н. Луманом) 

визначає шляхи розвитку суспільства у взаємодії влади з громадськістю. 

Аналіз соціальнокомунікаційної проблематики влади постіндустріального 

суспільства, що трансформується у бік мережевих принципів, розкриває такі 

її аспекти, як: 1) здатність впливати на уявлення, думки, дискурс, поведінку 

підлеглих; 2) реалізація лише за безпосередньої участі підлеглих, що 

активізує інтенцію діяльності громадськості й вибірковість застосування 

влади; 3) презентаційний характер влади (виявляється у використанні різних 

способів самопрезентації); 4) здатність підлеглих чинити супротив владі; 

5) співзалежність того, кому належить влада, і підлеглих; 6) технологічний 

характер влади: влада – це і технологія, і стратегія, що здатні 

реорганізовувати соціальний простір за допомогою комунікації. 

У такому суспільстві зростає роль довіри, яка постає невід’ємною 

категорією соціальних комунікацій, виступаючи стратегією спільної дії. При 

цьому, якщо конкретні форми та зміст комунікації представників державної 

влади викликають довіру, але не є основою соціальної дії, не ведуть до зміни 
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соціальної ситуації, у суспільстві не формується загальний рівень довіри до 

владних інститутів і впевненість щодо майбутнього.  

Аналіз ідеологічно-комунікаційного підґрунтя цивілізаційних змін 

підтверджує, що фундаментальні моделі життя однакові в усіх країнах і 

ґрунтуються на спільній системі цінностей, філософії, баченні майбутнього, 

які формують ідеологію, притаманну певному етапові розвитку суспільства – 

суперідеологію (за Е. Тоффлером). Ідеологія має прикладний характер, з 

одного боку, виступаючи підґрунтям для легалізації існуючої влади, з іншого 

боку, державна влада вимушена відповідати глобальним ціннісним трендам, 

які визначають, включно з глобальними суперечками, панівний дискурс. 

У світоглядному контексті епохи виявляються ключові концепти 

ідентичності, які трансформуються під впливом комунікаційних мереж і 

тотальної медіатизації. Нами виділено такі ключові концепти ідентичності на 

сучасному етапі, що впливають на комунікаційні стратегії державної влади: 

місця (від історико-географічної та соціальної константи до мережевих 

спільнот), «життєві стилі» (своєрідний світоглядний орієнтир у світі з 

втраченою довірою до державної влади), релігія («альтернативна ідеологія і 

спосіб життя» (за Т. Фолієвою)), нація (природній вимір національної 

ідентичності) й тероризм (девіантна реакція на суспільні зміни). 

Під натиском глобальних мережевих технологій, що руйнують державні 

кордони, трансформують ідеологію, збільшують соціальну нерівність, 

державна влада і безпосередньо демократія перебувають у кризовому стані. 

Перед державною владою активізуються взаємопов’язані питання 

забезпечення інформаційної безпеки і «творення суверенного майбутнього». 

2. Зміст поняття «стратегія», яке є ключовим щодо досліджуваного 

поняття «комунікаційна стратегія державної влади», включає багатовимірність 

та об’єднує практичну діяльність і різногалузеві теорії. Комунікаційні стратегії 

державної влади розглянуто в контексті двох підходів: практичного (медіа- та 

PR-технологічного) і теоретико-прикладного (концептуального), які не 

суперечать одне одному, проте акцентують увагу на різних аспектах поняття. 

У межах першого підходу комунікаційна стратегія розглядається як план 

соціальнокомунікаційної діяльності представників державної влади, 

спрямований на відносини й мотивацію до дії контактних груп за допомогою 

визначених у нормативно-правових документах форм і методів інформаційно-

комунікаційної роботи. Часто цей підхід зосереджується на медіатехнологіях і 

тактичних прийомах взаємодії з різними групами громадськості з метою 

забезпечення політичних дивідендів чинній владі. Другий підхід розглядає 

комунікаційну / комунікативну стратегію державної влади як технології 

«трансляції смислу» (С. Дацюк), що породжує влада. Терміни розрізняються в 

авторській редакції та сферах діяльності: наприклад, державному управлінню 

властивий термін «комунікативна стратегія». На відміну від практичного 
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підходу, у такому формулюванні акцентуються не технології зміни ставлення 

громадськості, а форми й методи породження смислу: якщо будуть смисли, то 

буде включатися у конструктивний діалог і громадськість. 

У результаті спроб інтегрувати два означені підходи запропоновано 

таке визначення: комунікаційна стратегія державної влади – концепція 

легітимізації та утримання влади, а також зміни соціально-політичного 

середовища за допомогою різноманітних форм і методів використання 

комунікативних засобів – вербальних, візуальних, подієвих (класифікація 

Г. Почепцова) – і можливостей інформаційної сфери, зокрема розвинених 

каналів комунікації, що регулюються нормативно-правовими документами. 

3. Комунікаційній стратегії властива кількаступенева ієрархічна 

структура з умовними межами. Нами виділено змістовий та організаційний 

складники комунікаційної стратегії державної влади, які в ідеалі мають 

узгоджуватися, доповнювати один одного, забезпечуючи реалізацію 

загальних цілей. До організаційного складника зараховано перформансні 

стратегії (функціональна структура державної ритуальної комунікації), 

медіастратегії (зокрема медіарилейшнз, нормативно-правове забезпечення 

комунікацій влади з громадськістю), цифрові стратегії, зокрема 

функціонування акаунтів та управління цифровою ідентичністю (розглянуто 

на прикладі соціальних мереж у системі комунікацій державної влади). 

Підкреслено, що до широкого поля дії медіастратегій потрапляють як 

перформансні стратегії, так і цифрові. У змістовому плані комунікаційні 

стратегії використовують можливості комунікативних стратегій, під якими, 

за Т. ван Дейком, розуміємо наявність деяких спільних текстуальних і 

контекстуальних інструкцій, суттєвих для цих комунікантів інформації. 

Комунікативні стратегії визначаються комунікативною ситуацією і 

реалізуються насамперед у мовленні. Запропоновано відкритий перелік форм 

і методів комунікацій влади з громадськістю (виділено лише ті, які за 

нашими спостереженнями актуальні для української практики), на основі 

поділу їх на три блоки: 1) події (заходи) та вербальні тексти; 2) канали 

комунікації; 3) просторово-часова візуальна комунікація. Структура 

комунікаційних стратегій державної влади в системі соціальних комунікацій 

представлена схематично (рис. 1). 

Комунікаційна стратегія реалізується на трьох рівнях: стратегічному 

(типи комунікаційних стратегій, що ґрунтуються на цілепокладанні) і 

тактичному (медіарилейшнз, комунікативні стратегії, контентна 

стратегія), які мають свою внутрішню ієрархію та структуру; технічному 

(представлений традиційними й новітніми методами (засобами) комунікації 

– перформансами (ритуалами), промовами, інтернет-комунікаціями (веб-

сайтами, соціальними мережами), а також різноманіттям жанрових форм). 
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Розроблено типологію комунікаційних стратегій державної влади. 

Презентаційна стратегія спрямована на висвітлення та роз’яснення 

діяльності органів влади; демонстрацію компетентності представників влади; 

формування позитивного іміджу країни, державних інститутів, посадових осіб. 

Цілі ідентифікаційної комунікаційної стратегії полягають у популяризації 

ідеології, цінностей та ідей; формуванні належності до МИ-групи. Цілі 

конкурентної комунікаційної стратегії полягають у нейтралізації / усуненні 

опонентів; отриманні переваг під час переговорів; доступі до владних 

повноважень. Комунікаційна стратегія довіри спрямована на залучення 

громадськості до формування державної політики; підтримку владних рішень 

і дій, що виявляється у зміні ставлення та поведінки; імплементацію 

нормативно-правових документів. 

4. Реалізації комунікаційних стратегій державної влади сприяє 

розвиток медіарилейшнз. Аналіз українського досвіду медіарилейшнз 

свідчить, що наразі активно розвивається саме суспільно-політичний 

медійний простір, у якому розгортається боротьба за владу. Медіарилейшнз 

розуміємо як сукупність форм і методів взаємодії суб’єкта медіарилейшнз із 

ЗМК або окремі практики такої взаємодії. Сучасні форми й методи 

медіарилейшнз, які задекларовані на рівні комунікаційних стратегій органів 

державної влади України і мають на меті формування довіри, включають 

організацію роботи сучасного медіацентру; функціонування веб-ресурсів в 

інтерактивному режимі – офіційних веб-сайтів і соціальних мереж; 

спрощення процедури реєстрації журналістів на заходи органів влади; 

формування детальної бази даних мас-медіа; оптимізацію інформаційного 

обміну; організацію семінарів та заходів для мас-медіа; швидке та якісне 

реагування на запити й звернення; співпрацю у межах програм для агентів 

змін (тренінги, майстер-класи, сторітелінг). Проте зв’язок зі ЗМІ (термін, 

який вживається у державному управлінні як законодавчо закріплений) 

переважно сприймається як один із видів зв’язків з громадськістю (або 

заміняє цей напрям діяльності) та в сучасних реаліях орієнтується переважно 

на поточну роботу, а не на тривалі медіакампанії (мінімум 3-6 місяців), що 

узгоджуються із загальною урядовою комунікаційною стратегією, яку не 

задокументовано станом на 30.03.2018. 

Традиційно практикуються два основні шляхи взаємодії PR-структур з 

мас-медіа (Д. Ольшанський): 1) безпосередньо медіарилейшнз (продумана 

стратегія відносин з медіа, врахування журналістських чинників новинності); 

2) розміщення оплачених матеріалів, які традиційно називають «джинсою», 

котра є багатоваріантною та охоплює «олігополізацію» (за О. Назайкіним), 

що властива українському медіаринку й визначає загальний контекст 

медіарилейшнз, тобто передбачає прямий або опосередкований вплив 

медіавласника на редакційну політику. Крім того, види джинси 
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трансформуються під впливом новітніх мультимедійних технологій: як 

різновид джинси розглядають оплачувані повідомлення, що публікуються в 

Інтернеті «ботами-коментаторами» (за А. Сайчук). 

Нами виділено й схарактеризовано базові поняття новинної 

комунікації у сфері PR. Розуміння їх специфіки допоможе ефективно 

взаємодіяти із ЗМК та сприятиме, з одного боку, формуванню новин, 

необхідних для державних структур, з іншого – цікавих для журналістів і 

широкої громадськості. До базових понять новинної комунікації зараховано 

інформаційний (подієвий, оперативний) привід, псевдоподії, порядок 

денний, ключове повідомлення (message), монтаж. 

5. Комунікаційна стратегія державної влади втілюється в конкретних 

принципах і методах взаємодії з громадськістю, що регламентується 

нормативно-правовими документами. На основі їх аналізу нами визначено 

три етапи становлення та розвитку комунікацій влади з громадськістю у 

незалежній Україні та окреслено їхні умовні часові параметри.  

Пострадянський етап (1990-ті рр.) характеризується декларативністю, 

відсутністю реальних методів побудови діалогу з населенням, але на 

першому етапі закладаються важливі принципи подальшої комунікації влади 

з населенням, які потребують об’єктивації – напрацювання конкретних 

механізмів реалізації інформаційних прав і свобод.  

На етапі інституалізації (2000-ті рр.) з’являються структурні 

підрозділи, обов’язок яких – інформувати громадськість, насамперед за 

допомогою ЗМІ, про діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування; стандартизуються процедури розміщення інформації на 

офіційних веб-сайтах, впроваджуються елементи електронного урядування, 

загалом комунікації влади з громадськістю форматуються в окремий 

соціальний інститут. 

Етап публічності (2010-ті рр.) характеризується спрощеним доступом 

до публічної інформації, максимальною прихильністю до прав запитувачів 

інформації, удосконаленням системи керування інформаційним наповненням 

веб-сайтів органів виконавчої влади, які стають доступними і для 

користувачів з вадами зору та слуху, та удосконаленням функціонування 

електронного урядування. Публічна інформація має оприлюднюватися у 

формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

https://data.gov.ua. 

Комунікаційна стратегія довіри реалізується за умови контролю влади з 

боку громадськості в межах інформаційного законодавства, що впливає на 

практики врядування як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Систематично громадськими організаціями та державними структурами 

проводиться моніторинг різних складників публічності органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що підвищує якість роботи державних 
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структур, надання ними інформаційно-комунікаційних послуг, незважаючи 

на наявність проблемних ділянок у цій сфері. 

6. Особливості функціонування соціальних мереж як комунікаційного 

інструменту державної влади полягають в їх активному використанні 

лідерами країн у складі загальних комунікаційних стратегій. У такий спосіб 

влада доносить до аудиторії свої меседжі, формує як власний оптимальний 

імідж, так і відповідних державних інститутів, впливає на ідентифікаційний 

базис користувачів. Частиною презентаційної комунікаційної стратегії є 

також відмова від використання соціальних мереж, зокрема особистого 

акаунту, що актуалізує імідж абсолютного політичного лідера авторитарного 

типу – не людини, а владної функції (наприклад, президент Російської 

Федерації). Перші особи державних інститутів і органи державної влади 

України масово почали використовувати соціальні мережі з 2011 р., проте на 

першому етапі можливості цього комунікаційного інструменту не залучалися 

для ефективної взаємодії з громадськістю, роз’яснення державної політики. 

Особливий інтерес до публічних сторінок представників влади й державних 

структур з боку користувачів виник під час політичної кризи 2013–2014 рр. 

Наразі у країні з нестабільною економікою та політичною владою увага 

прикута до державних і політичних діячів, громадських активістів, які є 

лідерами за кількістю підписників у Facebook – соціальної мережі, яка 

виконує в Україні роль суспільно-політичної комунікаційної інтернет-

платформи. Рейтингові блогери впливають на прийняття рішень владою, тоді 

як державні топ-управлінці популяризують свою діяльність, підтримують 

зв’язок із зацікавленими користувачами, формують їхню довіру, адаптують 

громадську думку до владних рішень, а також досліджують суспільні 

настрої, координуючи власну політику. 

З огляду на те, що типологія жанрів PR-тексту становить остаточно не 

вирішену наукову проблему соціальних комунікацій, нами запропоновано 

жанрову типологію PR-текстів, розроблену на матеріалі найрейтинговіших 

Facebook-сторінок представників української влади (станом на 2015 – 

початок 2018 рр.). Виділено такі основні види PR-текстів та їхні жанрові 

форми, які в соціальних мережах мають гібридний характер:  

- ритуальні (вітання; звернення; подяка; некролог; співчуття); 

- інформаційно-аналітичні (заява; звернення; коментар; новини; тези 

медійних подій, офіційних заходів; виступи (офіційні заходи, медійні 

події); рейтинг; байлайнер); 

- іміджеві (фотофакт; відеофакт; відеоролики); 

- рекламні, розважально-просвітницькі (фото, відеоролики). 

Ритуальні тексти посідають центральне місце в державно-владних 

комунікаціях. Вони реалізуються в межах ідентифікаційної комунікаційної 

стратегії, формуючи відчуття причетності аудиторії до спільних подій і 
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цінностей, допомагаючи «проживати» спільні емоції – як позитивні (радість, 

гордість), так і негативні (співчуття, скорбота). Ритуальні тексти також 

виконують іміджеву функцію в межах реалізації презентаційної стратегії, 

підкреслюючи зв’язок високопосадовців з аудиторією. 

7. Соціальні мережі помітно впливають на політичну ситуацію в країні 

завдяки значному мобілізаційному потенціалу, що продемонстрували 

українські протести 2013–2014 рр., які призвели до зміни влади. Функції 

соціальних мереж як комунікаційно-організаційного каналу українського 

протестного руху виявилися у такому: 1) поєднують офіційні та неофіційні 

комунікації; 2) виокремлюються в самостійний новинний канал, що конкурує 

з традиційними ЗМІ; 3) сприяють переходу до інтерактивної політики за 

допомогою віртуальних та реальних груп тиску на владу – від новостворених 

(автомайдан) до маргінальних й аполітичних груп з тривалими традиціями 

(націоналістичні організації, футбольні ультрас); 4) залучають користувачів 

до соціально-політичного контексту і / або певної моделі поведінки завдяки 

інтернет-мемам; 5) забезпечують зв’язок з міжнародною спільнотою. 

Політичний інтернет-мем кваліфіковано як технологічно адаптований 

до сучасної епохи елемент (ідеологічний код за Д. Рашкоффом) карнавальної 

сміхової культури (теорія М. Бахтіна), яку сьогодні розглядають як 

соціально-політичну технологію. 

Активне використання соціальних мереж протестними групами змушує 

державу реагувати відповідним чином. Українська влада у 2013–2014 рр. 

намагалася усунути мережеву активність опозиційно налаштованої 

громадськості та зберегти вплив у віртуальному просторі за допомогою 

мережевих і традиційних силових методів: спроби законодавчого 

регулювання, блокування сайтів, створення фейкових сайтів за аналогією з 

опозиційними (клони), залучення хакерів і ботів, фізичний вплив на 

журналістів й активістів. Проте ці методи не стали ефективними, а викликали 

так само протидію як у віртуальному, так і в реальному просторі. 

Український протестний рух 2013–2014 рр. підтверджує ідею про 

неоднозначну роль соціальних мереж у сучасних т.зв. «революціях»: завдяки 

онлайн-технологіям їх легко розпочати, але соціальні мережі не заміщують 

соціальних інститутів, здатних продукувати реальні зміни (Дж. Коен, 

Є. Морозов, Е. Шмідт). Разом з тим важливим чинником зміни влади є 

ідеологічно-комунікаційний. А соціальні мережі продукують обмін думок та 

ідей, ретранслюють альтернативні ідеології, моделі поведінки, перебуваючи 

у сфері «емоційних інтересів» аудиторії. 

8. Аналіз контентної стратегії верифікованої Facebook-сторінки 

Президента України Петра Порошенка за обраний річний період (13.10.2014–

13.10.2015) щодо залученості користувачів на основі 300 дописів (топ-100 
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лайків, репостів і коментарів) свідчить про її реалізацію за допомогою 

виділених складників. 

А. Частота публікацій (Скільки дописів?) становить у середньому 

2,9 допису на день (політичні SMM-ники рекомендують 3 дописи). Один 

допис у середньому отримує 2 тис. 490 лайків, 170 коментарів і 259 репостів.  

Б. Час публікацій (Коли?) чітко прорахований та відповідає поточним 

актуальним подіям (близький до реального). Оперативно з’являється реакція 

на події державного значення, широко висвітлюється щоденна діяльність 

П. Порошенка як Президента України (іміджеві фотофакти й відеофакти).  

В. Контентне наповнення (Що?) представлено в кількох ракурсах. По-

перше, за типом контенту: фото – 885, відео – 126, статус – 34, лінк – 2. По-

друге, за тематичними категоріями виділено (у порядку зменшення кількості 

дописів): вітання – 99, військово-патріотичний дискурс – 73, актуальні 

проблеми суспільства – 42, міжнародна політика – 25, засудження тероризму 

– 17, я + сім’я – 15, зустрічі з людьми – 10, некролог – 9, дні пам’яті – 7, 

потенціал і досягнення України – 3. 

Г. Комунікативні стратегії, мовностилістичні та візуальні засоби 

(Як?). Публікації базуються на інформаційно-інтерпретаційній (поняття 

О. Паршиної) та іміджево-міфологічній макростратегіях. Перша відповідно 

реалізується за допомогою стратегії демонстрації та мобілізаційної стратегії 

(тактика заклику). Іміджево-міфологічна макростратегія ґрунтується на 

стратегії впливу на емоційне тло користувачів (ідея О. Іссерс); стратегії 

формування національного (мілітарного) міфу; стратегії використання 

архетипів і стереотипів; стратегії дискредитації опонента. Мовностилістичні 

та візуальні засоби поєднують офіційний і неофіційний дискурс. 

Д. Контекст публікацій (Чому?) визначає актуальність дописів. 

Анексія територій, гостра фаза збройного конфлікту на сході України 

зумовили контентну стратегію президентської Facebook-сторінки за вказаний 

річний період, що ґрунтується на військово-патріотичному дискурсі 

(смислове ядро – концепти «війна» («АТО»), «Збройні сили України» й 

«Україна»), до якого апелюють майже всі категорії дописів. 

Е. Зворотній зв’язок (Яким чином реагують користувачі на 

публікації?). Коментар – найвагоміша реакція за алгоритмами Facebook. 

Насамперед користувачі активно обговорювали президентські дописи щодо 

актуальних проблем суспільства, їхнім коментарям властивий амбівалентний 

характер, подання різних точок зору. Такі дописи за кількома винятками не 

потрапляють до топ-100 найбільш уподобаних і поширених публікацій. Вони 

відповідають порядку денному або формують його. Досить активно також 

обговорювалися дописи категорій військово-патріотичний дискурс, 

засудження тероризму і я + сім’я. В останній категорії переважають 

позитивні коментарі, тоді як у дискусіях навколо військової тематики й 
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тероризму має місце критика дій влади, негативні відгуки. Найбільша 

кількість дописів загалом нечисленної категорії я + сім’я потрапила до топ-5 

найпопулярніших дописів – 60%. Активно реагували користувачі лайками й 

репостами на президентські вітання – найпопулярнішу категорію дописів за 

сукупною кількістю усіх реакцій.  

Отже, вдала контентна стратегія здатна перетворити Facebook-сторінку 

на канал активної взаємодії з громадськістю. Факт наявності публічної 

сторінки у глави держави, систематичні дописи, можливість отримати 

офіційну й неофіційну інформацію з «перших рук», висловити свою думку в 

коментарях або відреагувати на допис за допомогою значків емоцій апелює 

до комунікаційної стратегії довіри, яка спрямована на залучення 

користувачів до політичного життя країни. Президентська Facebook-сторінка 

реалізує насамперед презентаційну та ідентифікаційну комунікаційні 

стратегії. Презентаційна стратегія спрямована на висвітлення й роз’яснення 

діяльності Президента України, демонстрацію компетентності П. Порошенка 

на цій посаді, формування позитивного іміджу країни, інституту президента 

й глави держави. Ідентифікаційна стратегія популяризує державні цінності та 

ідеї, формує національні й нові військово-героїчні міфи, що визначають 

належність до певної групи, країни, регіону, ототожнюють зі «своїми» 

(героями) та протиставляють «чужим» (ворогам), консолідуючи громадян 

навколо конкретних питань. Конкурентна стратегія представлена переважно 

в контексті зовнішньої політики та спрямована на формування негативного 

іміджу опонента. 

Перспективи дослідження проблематики комунікаційних стратегій 

державної влади зумовлені динамікою розвитку комунікаційних мереж, 

трансформаціями державної влади й публічного простору, втратою довіри до 

національних урядів та офіційних лідерів, необхідністю формування 

ефективних комунікацій у співпраці держава – бізнес – громадськість для 

пошуку стратегій розвитку країни з метою збереження вільного й 

незалежного майбутнього в умовах глобальних суперечностей 

інформаційного суспільства. 
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АНОТАЦІЯ  

Башук А.І. Комунікаційні стратегії державної влади в умовах 

інформаційного суспільства. – Дисертація (монографія). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 

технології. – Інститут журналістики, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації розроблено теоретико-прикладну концепцію реалізації 

комунікаційних стратегій державної влади в умовах інформаційного 

суспільства. Простежено еволюцію комунікаційної проблематики влади, 

проаналізовано роль державної влади на сучасному етапі глобальних 

викликів, виділено ключові концепти ідентичності в інформаційному 

суспільстві, до яких апелюють державно-владні комунікації. Визначено 

рухому багаторівневу структуру комунікаційних стратегій державної влади, 

які формують єдину систему соціальних комунікацій та містять такі змістові 
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й організаційні складники: перформансні стратегії, або стратегії державної 

ритуальної комунікації; медіастратегії, зокрема медіарилейшнз; цифрові 

стратегії, зокрема управління цифровою ідентичністю (розглянуто на 

прикладі соціальних мереж). Запропоновано типологію комунікаційних 

стратегій державної влади, що ґрунтується на цілепокладанні.  

Проаналізовано український досвід медіарилейшнз у сфері державно-

владних комунікацій. На матеріалі нормативно-правових документів 

виявлено етапи становлення комунікацій влади з громадськістю у незалежній 

Україні. З’ясовано особливості соціальних мереж як комунікаційного 

інструменту державної влади, а також їхні функції як організаційного каналу 

українського протестного руху 2013–2014 рр. Проаналізовано контентну 

стратегію офіційної публічної сторінки Facebook Президента України щодо 

залученості користувачів у визначений період. 

Ключові слова: комунікаційні стратегії державної влади, соціальні 

комунікації, влада, інформаційне суспільство, стратегія, зв’язки з 

громадськістю, медіарилейшнз, соціальні мережі, контентна стратегія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Башук А.И. Коммуникационные стратегии государственной 

власти в условиях информационного общества. – Диссертация 

(монография). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии. – Институт журналистики, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации разрабатывается теоретико-прикладная концепция 

реализации коммуникационных стратегий государственной власти в 

условиях информационного общества. Научная ценность этого исследования 

заключается в комплексном подходе к коммуникационным стратегиям 

государственной власти в системе социальных коммуникаций. Эффективные 

коммуникации власти – это ресурс изменения социально-политической 

ситуации с помощью продуктивного социальнокоммуникационного 

пространства, которое активизирует диалоговые формы с общественностью, 

формируя новые смыслы и альтернативные идеи. Исследование 

фокусируется на медийной среде коммуникационных стратегий, которая 

особо акцентируется в социальнокоммуникационном измерении власти 

информационного общества. 

В первом разделе работы раскрывается эволюция проблематики власти, 

проанализирована роль государственной власти на современном этапе 

глобальных вызовов, выделены ключевые концепты идентичности в 
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информационном обществе, к которым апеллируют государственно-властные 

коммуникации. Во втором методологическом разделе определена 

многоуровневая структура коммуникационных стратегий государственной 

власти, которые формируют единую систему социальных коммуникаций и 

содержат смысловую и организационную составляющие. К последней 

принадлежат перформансные стратегии, или стратегии государственной 

ритуальной коммуникации; медиастратегии, в частности медиарилейшнз; 

цифровые стратегии, в частности управление цифровой идентичностью 

(рассматриваем на примере социальных сетей). Предложена типология 

коммуникационных стратегий государственной власти, которая 

основывается на целеполагании: выделено презентационную, 

идентификационную, конкурентную стратегии и стратегию доверия. 

Последующие разделы на значительном массиве практического 

материала представляют реализацию составных частей коммуникационной 

стратегии. В третьем разделе проанализирован украинский опыт 

медиарилейшнз в сфере государственно-властных коммуникаций; на 

материале нормативно-правовых документов выявлены этапы становления 

коммуникаций власти с общественностью в независимой Украине. В 

теоретическом аспекте выделены и охарактеризованы базовые понятия 

новостной коммуникации в сфере PR, понимание специфики которых 

поможет эффективно взаимодействовать с медиа. В четвертом разделе 

выявлены особенности социальных сетей как коммуникационного 

инструмента государственной власти, а также их функции как 

организационного канала украинского протестного движения 2013-2014 гг. 

Проанализирована контентная стратегия официальной публичной страницы 

Facebook Президента Украины Петра Порошенко в аспекте вовлеченности 

пользователей, то есть какие посты получили наибольшее количество лайков, 

комментариев и репостов (всего 300 единиц). Аналитика выбранной 

страницы включает период с 13.10.2014 по 13.10.2015. Определено, что 

преобладают посты по типу фото, в отличие от предвыборного периода 

2018 г., когда предпочтение отдается видео, в том числе прямым эфирам.  

Выделены следующие категории контента, которые нашли отклик у 

пользователей (в порядке уменьшения количества постов): поздравления, 

военно-патриотический дискурс, актуальные проблемы общества, 

международная политика, осуждение терроризма, я + семья, встречи с 

людьми, некролог, дни памяти, потенциал Украины. Смыслообразующей 

категорией выступает военно-патриотический дискурс в аспекте 

формирования новой государственной политики, который актуализируется 

на фоне российской агрессии. Так или иначе к нему апеллируют все 

категории постов. 
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Ключевые слова: коммуникационные стратегии государственной 

власти, социальные коммуникации, власть, информационное общество, 

стратегия, связи с общественностью, медиарилейшнз, социальные сети, 

контентная стратегия. 

 

ANNOTATION 

Bashuk A.I. Communication strategies of state power in the conditions 

of information society. – Dissertation (monograph). 

Dissertation for the Doctor of Science Degree in Social Communications, 

specialty 27.00.06 – Applied Social and Communication Technologies. Institute of 

Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In the dissertation the theoretical and applied concept of realization of 

communication strategies of state power in the conditions of information society is 

developed. The evolution of communication problems of power is revealed, the 

role of state power at the current stage of global challenges is analyzed, the key 

concepts of identity in the information society, to which state-government 

communications appeal, are highlighted. The moving multilevel structure of 

communication strategies of the state power, which form a unified system of social 

communications and contain meaningful and organizational components, is 

determined. The latter include performance strategies, or strategies of state ritual 

communication; media strategy, including media relations; digital strategies, 

including digital identity management (we look at the example of social networks). 

A typology of communication strategies of state power is proposed, which is based 

on goal setting. 

The Ukrainian experience of media relations in the sphere of state-

government communications is analyzed; on the material of the legal documents 

revealed the stages of formation of communications between the authorities and 

the public in the independent Ukraine. Found out the peculiarities of social 

networks as a communication tool of state power, as well as their advantages as an 

organizational channel of the Ukrainian protest movement 2013-2014. The content 

strategy of the official public page of Facebook of the President of Ukraine in 

terms of user engagement in a certain period is analyzed. 

Keywords: communication strategies of state power, social 

communications, government, information society, strategy, public relations, 

media relations, social networks, content strategy. 
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