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У статті розглядаються особливості формування політико- комунікаційної стратегії сучас-
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Постановка проблеми
Політичні перетворення в Україні, які 

тривають з  2014 року, спричинили зростан-
ня активності громадян в інформаційному 
полі. Конфліктність політико-комунікацій-
них процесів в Україні загострюється через 
інформаційну війну, яка є прямим наслідком 
розгортання конфлікту на Сході країни. У 
цих умовах потребує розгляду політико-ко-
мунікаційна стратегія держави як активного 
учасника інформаційних обмінів в політиці. 
У даному контексті слід також брати до уваги 
втрату ефективності окремими моделями ін-
формаційної політики в українських умовах. 
Вони вже були апробовані й довели свою не-
спроможність через надмірну ідеологізацію, 
бюрократизацію, ієрархічний принцип поши-
рення інформації. У сучасних реаліях політи-
ко-комунікаційна система потребує оновлен-
ня на основі застосування нових принципів та 
підходів, які будуть відповідати вітчизняним 
реаліям та світовим тенденціям. 

Аналіз публікацій. Проблему політич-
них комунікацій вивчала низка вітчизняних 
науковців. Зокрема, А. Галущак надає увагу 
політичній комунікації як чиннику формуван-
ня та сприйняття політичної реальності [1], Т. 
Гранчак досліджує інформаційно-аналітич-
них структури у системі політичної комуніка-
ції [2], П. Жадько розкриває процеси станов-
лення української політичної еліти у контексті 
політичної комунікації [3], О. Карчевська, Г. 
Агафонова встановили особливості теоре-
тико-методологічного аналізу політичної ко-
мунікації в електоральному процесі [5], М. 
Рижков, А. Носенко проаналізували спец-
ифіку політичної комунікації в міжнародних 
відносинах [8], Ю. Якнюнас вивчає політичну 
комунікацію як чинник масової комунікації 
[10]. Однак, існує потреба розгляду політич-
ної комунікації на рівні стратегічної політики 
держави з аналізом її елементів та вимірів за-
стосування.

Метою статті є визначення напрямків мо-
дернізації комунікаційної стратегії сучасної 
України. Завданням статті є виокремлення 
елементів оновлення національної інформа-
ційної політики.

Основний зміст
Політико-комунікаційна стратегія є сукуп-

ністю дій, спрямованих на забезпечення пе-
редавання цілеспрямованих політичних пові-
домлень на довготривалу перспективу. Вона 
відображає прагнення політичних суб’єктів 
досягти певної політичної мети у обмеже-
ний період часу. У стратегії втілюється ре-
сурсна забезпеченість політичного суб’єкта 
та його можливості як комунікатора. Ефек-
тивність політико-комунікаційних стратегій 
вимірюється політичним домінуванням влад-
ної команди та ефективністю функціонування 
держави. Як слушно зауважує український 
дослідник В. Степанов, «держава є центром 
тяжіння і перетину різних політичних ко-
мунікацій. При цьому інформаційні трансфор-
мації політичного простору змінили і значну 
кількість сутнісних ознак самої держави, її 
засоби й методи організації політичної влади, 
управління й контролю. У зв’язку з цим особ-
ливої актуальності набуває роль державної ін-
формаційної політики як ключового способу 
керівництва й управління соціально-політич-
ним простором»[9].

У постмодерну добу питання спрямування 
найбільших зусиль у межах стратегії політи-
ко-комунікаційних обмінів вирішується на ос-
нові монологічної або полілогічної практики 
структурування інформаційного фону. В інду-
стріальних державах ХХ століття така прак-
тика детермінованості монологічними ідеоло-
гічними настановами управління поведінкою 
мас була досить характерною. Однак і те-
пер, на початку ХХІ століття, є науковці, які 
стверджують, що стуністю нової політико-ко-
мунікаційної стратегії є ідеологічний проект. 
Зокрема, В. Степанов вважає, що «ідеологічні 
проекти – головні інформаційно-комунікацій-
ні одиниці, що наповнюють сенсом інформа-
ційний політичний простір держави» [9].

Оскільки Україна перебуває у фазі розбудо-
ви державності, політико-комунікаційна стра-
тегія держави має бути чіткою та однознач-
ною. Політико-комунікаційна система має 
транслювати цінності, які відповідають інте-
ресам розбудови політичної нації, модерніза-
ції політичної системи, інтересам укріплення 
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демократичних практик, посилення процесів 
європейської інтеграції. Це вимагає цілеспря-
мованих дій, дає змогу зайняти певну нішу у 
свідомості громадян. На думку В. Степанова, 
«в Україні утворився інформаційно-комуніка-
ційний вакуум, який необхідно заповнити 
політико-ідеологічними проектами. Головним 
каталізатором цього процесу може стати ін-
формаційна сфера, а головним інструментом 
– державна інформаційна політика» [9]. 

Разом з тим, ідеологічні засади політико-ко-
мунікаційної стратегії на сучасному етапі ма-
ють враховувати вимоги політичного плю-
ралізму, різноманіття політичних пропозицій 
та інтересів, структуру потреб соціальних 
груп тощо. Тому політико-комунікаційна стра-
тегія має затверджуватися на колегіальних ос-
новах та на основі консенсусу. Як стверджує 
український вчений, «існує небезпека, що іде-
ологія, проголошена сучасною елітою, стане 
причиною для знищення опозиційних і аль-
тернативних ідеологічних проектів. Тому не-
обхідне створення політичного механізму, що 
запобігає будь-яким крайнощам у розвитку 
суспільства» [9].

Можливість реального запровадження 
елементів політико-комунікаційної страте-
гії передбачає апробацію цих компонентів в 
окремих секторах суспільного життя в умо-
вах гібридної війни в Україні. Таким сектором 
може стати оборонний, в якому існує потреба 
консолідації та формування єдиної точки зору 
на політичні події, що відбуваються. Конкрет-
ні технології політичної комунікації мають 
виходити з підходів гнучкості та реалізації 
м’якого впливу. На думку У. Ільницької, «про-
блема налагодження ефективної взаємодії з 
громадськістю,  створення  позитивного  імід-
жу  армії,  формування довіри до структури 
є надзвичайно актуальною проблемою для 
українських Збройних  Сил, яка вимагає ро-
зв’язання на державному  рівні.  Крім  того,  
результативність  значною мірою залежить 
від професіоналізму  взастосуванні сучас-
них PR-технологій,  зокрема у  використанні 
«перформансної комунікації»  – надзвичайно  
дієвої  PR-технології  у  процесі формування 
позитивного іміджу» [4]. 

Апробація елементів політико-комуніка-
ційної стратегії держави у конкретному сек-
торі має передбачати пілотний етап, вина-
чення завдань та проміжних результатів. 
Отримана інформація має поширюватися на 
інші сектори державного будівництва: дер-
жавне управління, економічний розвиток, 
культурну політику тощо. Зміст повідомлень 
має відображати передусім іміджеві завдання 
інформаційної політики. Як показав приклад 
українського сектору оборони. Згідно з У. Іль-
ницькою, «імідж  української  армії  можна  
трактувати  як об’єктивний  фактор,  емоцій-
но  забарвлений  символічний образ,  узагаль-
нене  стереотипне  уявлення, стихійно  або 
цілеспрямовано  сформовані  у  масовій  сві-
домості,  які  у концентрованій  формі  переда-
ють сутність  цієї  структури та  несуть  певне  
інформаційне  навантаження» [4]. 

Нестандартні підходи до стратегій 
політичної комунікації свідчать не лише про 
креативність, але й про принципові особли-
вості такої стратегії. Стандартна політична 
реклама з технологічної точки зору перед-
бачає організаційні дії у певному апробова-
ному напряму (стандартні засоби вуличної 
та медійної реклами тощо). Це позначається 
на способах витрати ресурсів та застосову-
ваних інструментів. Технології ж нестан-
дартного типу передбачають креативний 
децентралізований менеджмент комуніка-
ційними процесами. У цьому контексті пер-
форменсні технології в оборонному секторі, 
як один з різновидів державної політичної 
реклами та комунікації, передбачають кре-
ативний підхід у спілкуванні. Дослдіниця 
У. Ільницька зазначає, що «презентаційні 
події (перформанси)  –  це заходи, спрямо-
вані на  загальне  ознайомлення  із  Зброй-
ними  Силами  України, головна мета яких  
–  показати громадськості місце структури 
у політичній системі суспільства, стратегіч-
ну мету, специфіку  діяльності,  особливості  
функціонування  армії, основні  напрямки  
роботи  військового  керівництва,  успіхи та 
досягнення, а також ознайомити із принци-
пами та засадами  військової  політики  дер-
жави» [4]. 
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Важливим чинником вироблення ефектив-
ної стратегії політичної комунікації на рівні 
держави є врахування середовища, у якому 
реалізується інформаційні та політико-ко-
мунікаційні процеси. Політика реформ та де-
мократизації передбачає наявність адекватних 
дій у плані роз’яснення цілей і завдань та про-
цесів, які об’єднувалися в державі та суспіль-
стві. В умовах політичних трансформацій 
одним з основних викликів є активна пози-
ція держави та її присутність у політико-ко-
мунікаційному просторі. М. Олійник вважає, 
що «слід  враховувати  специфічні  умови  пе-
рехідного періоду  в  Україні.  Вони  обумов-
лені  не  лише  транзитом  від індустріального 
до постіндустріального (інформаційного) су-
спільства, а і від посткомунізму до консолідо-
ваної демократії» [7]. 

Демократичні перетворення у суспільстві 
передбачають підвищення ініціативності гро-
мадян в усіх сферах діяльності суспільства. 
Стратегія політичної комунікації має бути 
спрямована на усунення перешкод проход-
ження інформації, надання необхідних ак-
центів у суспільно важливих питаннях. Важ-
ливою вимогою є також сприяння відкритості 
влади у суспільстві, що передбачає створення 
простору діалогового спілкування у рамках 
стратегії політичної комунікації. М. Олійник 
вказує, що «у  сучасній  політичній  ситуа-
ції  мова  йде  про  необхідність підвищення  
ефективності  процесу  взаємодії  влади  та  
суспільства,  що передбачає як покращення 
якості управлінських послуг, які надаються 
владою,  так  і відповідність  політичного  рі-
шення  нагальним  потребам суспільства.  Це  
створить  сприятливі  умови  для  забезпечен-
ня підтримки  впровадження  політичного  рі-
шення  з  боку  громадян, легітимізує його в 
очах громадськості» [7].

Забезпечення ефективності стратегії 
політичної комунікації передбачає реоргані-
зацію структури розробки та поширення 
політичної інформації. Важливою умовою 
цього процесу є розбудова інституційної 
спроможності діагностики громадянсько-
го середовища та підвищення рівня інтер-
суб’єктивності у політико-комунікаційних 

процесах. Також необхідним є залучення 
якомога більш широких верств громадсь-
кості. У цьому контексті актуальним є по-
силення організації у процесах передавання 
політичних повідомлень. «В  умовах  розвит-
ку  інформаційної  сфери  суспільства  та ко-
мунікативних  мереж  процес  прийняття  та  
реалізації  політичного рішення відбувається 
через організаційні кордони різних громад-
ських, державних  та  політичних  інститу-
цій,  він  включає  структури інтерпретації  
акторами  актуальних  проблем  суспільного  
розвитку», вказує М. Олійник [7].

Як вважає вітчизняний аналітик В. Кедик, 
технології, до яких звикло українське су-
спільство, відіграють важливе значення для 
комунікації всередині політичного поля – як 
локального, національного, так і світового 
масштабу [6].

Український експерт слушно зауважує, що 
навіть в авторитарних режимах люди мають 
доступ до мережі. Правда, рівень доступу в 
таких державах тяжіє до контролю мережевої 
свободи з боку влади, і корелюється залежно 
від рівня грамотності та купівельної спромож-
ності населення [6].

Згідно з класичними уявленнями, уперше 
вирішальну роль інформації у функціону-
ванні політичної системи виділив німецький 
політолог Карл Дойч ще в 70-80 роках ми-
нулого століття. Його модель побудована на 
потоках інформації всередині політичної си-
стеми та комунікаціях – формальних і нефор-
мальних – між політичними суб’єктами всіх 
рівнів, та між ними й громадськістю. Фактич-
но, політичне життя зводиться до сукупності 
комунікативних механізмів [6].

Для перспектив формування адекватної 
політико-комунікаційної стратегії слід вра-
ховувати, що інформація та комунікація є не 
просто важливішими складовими політич-
ної системи. Вони виступають, як стверджує 
В. Кедик, кровоносною системою сучасної 
держави. З удосконаленням інформаційних 
технологій, політична система отримала мож-
ливість функціонувати набагато оперативні-
ше, що дуже корисно для різноманітних дер-
жавних служб [6].
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Слід враховувати, що окремі громадяни, за 
висновком експертів, здобувають важелі впли-
ву на можновладців, починаючи від звернень 
до органів влади, і аж до голосування за допо-
могою Інтернету, що здобуває дедалі більшу 
популярність в англо-саксонському світі [6].

Віртуальна площина політико-комуніка-
ційної стратегії держави має брати до уваги, 
що останнім часом посилюється політична 
боротьба на просторах мережі. Інтернет-тех-
нології широко використовуються в політич-
ному, а особливо виборчому процесі [6].

Політична комунікація має стати не лише 
чинником передавання повідомлень, але й 
чинником реалізації безпосередніх завдань 
публічного врядування. Зокрема, це стосуєть-
ся демонстрації ефективності політичних 
рішень, що включає забезпечення перетво-
рення громадської думки у контексті плано-
ваних змін. Стратегія політичної комунікації 
в сучасний період має враховувати й природу 
комунікативних процесів. До них належать 
інтерактивність, індивідуалізація сприйняття 
інформації, суміжність аудиторій, багатока-
нальність повідомлень.

Політична комунікація на стратегічному 
рівні передбачає як аналіз завдань, так і визна-
чення цілей, які випереджають кон’юнктурні 
міркування, вимоги та виклики поточної си-
туації. Стратегічний рівень планування пе-
редбачає визначення змісту повідомлень на 
значну часову перспективу. В умовах сучасної 
України змістом повідомлень з боку держав-
ної влади, звернених до суспільства має бути 
трансляція демократичних цінностей, інсти-
туалізація базових комунікаційних потреб 
громадян, відновлення тенденції розвитку 
країни в цілому. 

Одним з важливих стратегічних компо-
нентів політичної комунікації має стати фор-
мування зовнішньополітичного іміджу дер-
жави на основі внутрішніх досягнень. Тому до 
стратегічних політико-комунікаційних планів 
мають бути включені мобілізаційні техноло-
гії, спрямовані на підвищення ключових по-

казників соціально-економічного, культурно-
го та гуманітарного вимірів. Визначення мети 
стратегічної програми політичні комунікації 
передбачає широке колегіальне обговорення, 
врахування особливостей національної ідеї, 
потенціалу та інституційної спроможності 
держави.

Висновки
Таким чином, напрямками модернізації 

політико-комунікаційної стратегії Україн-
ської держави у мінливих умовах соціаль-
но-економічної нестабільності та гібридної 
війни актуальним стає використання нетра-
диційних підходів, які мають високий сту-
пень креативності технологічності, малу 
ресурсну місткість, динамізм та широке охо-
плення аудиторії. Згідно з сучасними уявлен-
нями політико-комунікаційна стратегія – це 
своєрідний план дій, спрямований на вико-
нання цілей та реалізації завдань політичного 
суб’єкта в інформаційній сфері. Українська 
держава у цьому контексті має забезпечити 
передавання такої кількості повідомлень і в 
таких аудиторіях, які відповідають національ-
ним інтересам та сприяють реалізації страте-
гічних завдань держави. Політико-комуніка-
ційна стратегія включає розробку плану дій, 
присутність держави у тих політичних подіях, 
які є ключовими для розуміння напрямку роз-
гортання політичного процесу. На відміну 
від пропагандистських рецептів передаван-
ня інформації з боку уповноважених суб’єк-
тів влади, ця стратегія сприяє легітимності їх 
становище та зв’язку з основними групами у 
суспільстві. Сучасні політико-комунікаційні 
технології вимагають гнучкого та адаптивно-
го реагування на комунікаційні загрози боку 
недружніх країн й деструктивних сил все-
редині країни. У зв’язку з цим необхідним є 
залучення громадських мереж до поширення 
важливої політичної інформації. Перспек-
тивами подальшого вивчення проблеми, по-
рушеної у даній статті є розкриття значення 
національних політико-комунікаційних стра-
тегій у глобальному вимірі.
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