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РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО 

МАРКЕТИНГУ 
 

У статті розглядається роль національних та міжнародних засобів масової інформації (ЗМІ) у 
процесах формування сучасного політичного дискурсу.  

Можливості оптимального використання нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій задля 
отримання позитивних результатів від політичних діалогів та розповсюдженням процесів децентралізації 
ЗМІ та зміцненням медіакратії, в межах техніко-технологічних вдосконаленням ЗМК. 
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В статье рассматривается роль национальных и международных средств массовой информации 

(СМИ) в процессах формирования современного политического дискурса. 
Возможности оптимального использования новых средств информационно-коммуникационных 

технологий для получения положительных результатов от политических диалогов и распространением 
процессов децентрализации СМИ и укреплением медиакратии, в пределах технико-технологических 
совершенствованием СМК. 
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This article examines the role of national and international media (MSM) in the formation of modern political 
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Засоби масової інформації (ЗМІ) займають деяке серединне положення в комунікаційному ланцюжку, 

що містить у загальному вигляді: генератор інформаційного продукту – відправник – канал – отримувач цього 
інформаційного продукту (повідомлення тощо). Тобто, мас-медіа виступають як механізми зв’язку між 
відправником символічного продукту у вигляді інформації та його отримувачем-індивідом. Але індивід 
розглядається ЗМІ як невід’ємна складова якоїсь групи, як елемент множини, під якою розуміються масові або 
цільові аудиторії, регіональні та національні спільноти, соціум тощо. Формування та управління політичним 
дискурсом, що є однією з функцій ефективного державного управління, повинні спиратись на останні 
актуальні теоретичні та практичні досягнення наукової думки як в осмисленні природи, сутності та 
можливостей новітніх форм діяльності ЗМІ взагалі, так і можливостей оптимального використання нових 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій задля отримання позитивних результатів від політичних 
діалогів і дискурсів. 

Отже, актуальність з’ясування ролі ЗМІ у формуванні політичного дискурсу в країні полягає в тому, щоб 
встановити та вдосконалити роль і значення їх функціонування в якості посередника, що організує й 
впорядковує уявлення соціуму щодо політичних пріоритетів, політичного світогляду в самих різних їх проявах. 

Роль та значення масових комунікацій у формуванні політичного дискурсу розглянуті в працях 
вітчизняних дослідників, зокрема: В. Бебика, Ю. Ганжурова, Н. Дмитренко, О. Дубаса, Д. Дубова, Д. Дуцик, 
О. Зернецької, Л. Климанської, В. Кулик, М. Ожевана, Г. Почепцова, М. Сомова, Ю. Шайгородського та 
багатьох інших авторів. 

У першоджерел політичної комунікативістики визначають таких фахівців як: Р. Бреддок, 
П. Лазарсфельд, Г. Лассуелл, У. Ліппман, С. Липсет, М. Маклюен, М. Маккоумз, Р. Парк. Серед наукових 
класичних розвідок іноземних авторів щодо місця, ролі та значення засобів масових комунікацій в політичних 
процесах слід перш за все спиратися на твори з політології, комунікативної практичної філософії та 
комунікології Г. Алмонда, К.-О. Апеля, Д. Бьолера, Ю. Габермаса, Е. Гелнера, В. Гьосле, Р. Дарендорфа, 
М. Кастельса, Дж. Кіна, Дж. Коена, О. Конта, В. Кульмана, Г. Тарда, П. Ульріха та інших.  

Значна кількість досліджень таких вчених, як С. Бокер, Є. Роджерс, Д. Шоу, що присвячена питанням 
організації громадських дискусій навколо ЗМІ та методам впливу на свідомість і настрої громадян, розглядала 
також факти та методи, коли далеко не завжди конкретні масові комунікації намагались відображати або 
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захищати інтереси суспільства, представляти людям об’єктивну інформацію. Це обумовлено, з їх точки зору, 
потребами держави, впливових кіл, політичних сил та медіакратії задавати населенню через ЗМІ свої особисті 
(кланові, групові тощо) пріоритети щодо тлумачення політичних проблем, подій, фактів тощо [1, 2]. 

Значний вклад в розвиток досліджень з проблем ролі ЗМІ у соціумі внесли сучасні західні та російські 
вчені: Е. Аронсон, Ю. Буданцев, П. Бурдьє, Б. Грушин, К. Джон, Є. Єгорова-Гантман, Л. Землянова, 
Т. Іларіонова, В. Конецька, А. Кузнецов, М. Кузнецов, А. Соколов, О. Соловьов, В. Попов, Б. Фирсов, 
Ю. Шерковін и багато інших фахівців. Питання психологічної складової ролі та значення масових комунікацій 
для сучасного соціуму висвітлені у працях Л. Матвеєвої, Д. Ольшанського та багатьох інших дослідників. 

Мета статті – представити й оцінити роль та значення засобів масової інформації в процесі 
формування політичного дискурсу на сучасному етапі розвитку соціуму. 

Методологія дослідження: системне трактування проблеми та застосування інституціональних підходів 
або визнаних теорій до результатів дослідження. Формування політичного дискурсу є одними з основних 
завдань і напрямків діяльності в сфері маркетингових комунікацій як органів державної влади, так і політичних 
партій, сил і груп, якщо вони сповідують ринкову парадигму розвитку сучасного суспільства. Маркетингові 
засоби організації політичного дискурсу, у свою чергу, спрямовані на аналіз, вибір, формування й 
розповсюдження інформації згідно з інтересами й вимогами споживача. Отже, формування такого 
інформаційного продукту повинно спиратися на попередній системний аналіз політичного ринку та на 
системний підхід до його креативного створення, генерації та цільового розповсюдження. Головними 
принципами системності при цьому виступають цілісність (максимальне обмеження суперечностей елементів 
системи) та погодженість щодо загальних методів функціонування засобів масової інформації навіть різного 
політичного спрямування [3]. 

Комунікативний або дискурсивний розгляд політичних проблем репрезентує собою методологічний 
поворот від класичних парадигм філософії та політології до їх посткласичних і постмодерністських поглядів як 
на роль та значення масових комунікацій для розвитку суспільства, так і на політичні процеси сучасності. Це 
обумовило необхідність обґрунтування та застосування певних нових норм політичного дискурсу. Отже, 
виникла необхідність використання інституціональних підходів щодо з’ясування та аналізу ролі сучасних ЗМІ 
як інституціональних систем в організації політичних дискусій та дискурсів. Такий методологічний підхід 
дозволяє поступово, але й послідовно виходити на норми та правила, що ґрунтуються на принципах 
справедливості, об’єктивності, демократизму та на досягненні порозуміння. 

Політичний дискурс, як різновид політичних комунікацій, що спрямований на обмін думками щодо 
всебічного розгляду будь-яких проблем життєдіяльності суспільства, має за мету пошук оптимальних шляхів 
вирішення цих проблем. При цьому суб’єкти ведення політичного дискурсу повинні дотримуватись деяких 
загально прийнятих принципів організації дискусій такого типу. Це, зокрема, толерантність, неупередженість, 
демократичність, об’єктивність, публічність тощо. З цього випливає нормативність поведінки, аргументації, 
підготовки та демонстрації доведень, використання інформації та доказової бази різними учасниками дискурсу, 
які, як правило, об’єднуються у групи прихильників тієї чи іншої точки зору. Отже, таким чином формується 
інституціональний характер усього інформаційно-комунікаційного простору даного дискурсу. Дослідницький 
аналіз форм і методів з позицій будь-якої наукової дисципліни вимагає відповідного інституціонального 
підходу. 

Термін дискурс походить від латинського discursus – міркування, доказ. Політичний дискурс 
розглядається як сукупність актів мовлення, здійснюваних у політичній сфері з метою висловлення, 
обстоювання та поширення певних уявлень [4, с. 219]. 

У дискурсивній політичній практиці повинні набути нового значення та інтерсуб’єктивного забарвлення 
більшість з класичних політологічних категорій. Класичні форми дискурсу як наукового, так и політичного не 
в змозі вийти на рівень позитивного взаєморозуміння. Але на основі системного, інституціонального та 
комунікативного практичних підходів знайти таку толерантну взаємоприємну методологію в принципі 
можливо. І в цьому визначається особлива роль масових комунікацій сучасності. 

Історично політичне позиціонування ЗМІ виникло тому, що на політичному ринку вони виконували роль 
органів партійної преси. При цьому ЗМІ постійно поширювали свої читацькі аудиторії, збільшували газетно-
журнальні наклади. Поступово в процесі розвитку в ХІХ і ХХ століттях ці друковані засоби отримали значний 
суспільний авторитет і привчили населення більшості країн відчувати себе учасниками загальносоціальних 
процесів. ЗМІ, з одного боку, привчали громадян відчувати та усвідомлювати свою причетність до державних 
справ і до політики, а з іншого боку, під впливом зворотних процесів самі теж трансформувались. Поступово 
інформація стала не тільки елементом повідомлення, але й інформаційною зброєю універсальної дії, а також 
інформаційним організаторам масових акцій та масових форм поведінки. Таким чином, виникла багатогостра 
контрольно-впливова функція ЗМІ в посередницькому просторі між владою та суспільством, між владою та 
опозицією, між державними та наддержавними, транснаціональними й іншими організаціями тощо [5, 6]. 
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Світова практика продемонструвала й довела, що масові комунікації в цілому не можуть бути в наш час 
цілком підконтрольними ні державі, ні суспільству, ні, навіть, своїм безпосереднім власникам, хоча і 
виконують частково прямі завдання всіх цих інституцій. 

Отже ЗМІ, незважаючи на відсутність політичного нейтралітету, стали, залишаються і залишаться ще 
надовго звичним для мас таким самим інститутом політичної соціалізації як церковні конфесії, родина, системи 
освіти тощо. 

Реально сучасні ЗМІ одночасно вписані або включені в різні системи соціальних відносин і це сприяє їх 
особливому становищу як інституту з відносно можливими: самостійністю діяльності, непідконтрольністю 
тільки одним суб’єктaм управління, багатовекторністю орієнтацій, одночасним виконанням функцій 
протилежного, навіть, антaгоністичного змісту. 

Оскільки ЗМІ поряд й одночасно з іншим функціями виконують в кожній країні також і управлінську, то 
вони є елементом політичної влади або підсистемою (елементом) системи державного управління. Тобто ЗМІ, 
як правило, більше залежать від влади, ніж від суспільства. Наприклад, американська наукова школа 
«критичного напрямку» (А. Моско, М. Смит, М. Херман, Г. Шиллер та інші) розглядає ЗМІ як потужний 
інструмент цілеспрямованого конструювання політичних порядків, як ефективний засіб розбудови необхідних 
владі зв’язків та відношень із суспільством. З таких позицій роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу 
втілюється в продовження політики уряду, і тоді ЗМІ виступають як інститут, що повністю вбудований у 
держструктуру. Але така однозначна позиція вступає у протиріччя із самою природою масових комунікацій та 
з деякими іншими визначеннями багатофункціональності ЗМІ в соціумі [7, 8]. 

Розбудова комплексу інститутів політичного дискурсу повинна спиратись не на одну, хоча і домінуючу 
функціональну ознаку (управлінську), а на деяку сукупність взаємопов’язаних функцій. Серед них зазначимо 
такі як представницька, критично-конструктивна, прогнозно-діагностична, просвітницька та ринкова. При 
цьому вважається, що інформаційна та управлінська функції виконуються всіма конкретними ЗМІ 
національного масштабу обов’язково й автоматично. Такий базовий відбір семи функцій в контексті даного 
дослідження не є вичерпним, але він є достатнім зaдля об’єктивної оцінки ролі ЗМІ у формуванні коректного 
політичного дискурсу в умовах сучасних соціальних, економічних і політичних викликів, невизначеностей та 
ризиків. 

Функція представництва інтересів є за своєю сутністю сигнальною. Через неї ЗМІ сигналізують 
суспільству про наявні соціальні, політичні, релігійні загальні або локальні конфлікти [9]. Одночасно ЗМІ 
повинні попереджувати населення про засоби захисту від загроз такого типу конфліктних ситуацій, розкривати 
їхній характер, природу, розмах тощо. При політичній забарвленості конфлікту, який зображують, коментують 
чи оцінюють політичні журналісти задля підтримки політичного дискурсу навколо нього, іноді виникають і 
внутрішні загрози [10, 11]. Це відбувається тоді, коли політичні оглядачі, вeдучі політичних шоу при діалозі з 
владою підміняють як саму громаду, так і її агентів (партії, рухи тощо). Окрім того, вони ж самі створюють і 
розповсюджують через ЗМІ деяку політичну міфологію, яка збуджує певнi верстви населення до дій, що за 
великим рахунком зовсім не відповідають їх справжнім інтересам [12]. 

Критично-конструктивна функція в організації та формуванні політичного дискурсу безпосередньо 
випливає з представницької функції і є як би її продовженням. Якщо ЗМІ намагаються висвітлити ті чи інші 
інтереси або сподівання населення (окремих прошарків, груп), вони неодмінно зачіпають якісь позиції влади і 
вимушені виступати з критичним аналізом цих позицій. Це відбувається тому, що включаючись у гру з 
розгляду конфлікту з боку тієї чи іншої групи, ЗМІ, хоча й тимчасово, стають на позиції цих груп, а іноді й 
індивідів, які, як правило, мають своє вузьке й обмежене бачення проблеми [13].  

Ефективність ролі засобів масової інформації у розгортанні та проведенні політичних дискурсів зростає 
за умов використання усіх жанрів та прийомів журналістської роботи [14, 15]. Тільки тоді дискурс набуває 
великого значення і виконує ключову роль у творенні й підтримуванні цінних або нових політичних уявлень у 
суспільстві. 

Засоби масової інформації та комунікації, журналістика взагалі виступають як найважливіші та 
найвпливовіші інструменти інформаційної й медійної політики держави, у тому числі, в якості контролю та 
регулювання політичних дискурсів. Користь та ефективність від їх проведення ґрунтується на рівні чи ступені 
довіри населення до ЗМІ своєї країни чи країн-сусідів. Довіра до ЗМІ корелюється з довірою до влади, та 
навпаки. Відповідно до цього й роль ЗМІ та ЗМК у справах організації та проведення політичних дискурсів 
корелюється з такою довірою. Тобто, інформація та комунікація в цих ситуаціях виступають як загальні 
субстрати для усіх сфер управлінської діяльності. Отже, роль ЗМІ безпосередньо залежить від погодженості та 
збалансованості суб’єктів політики в області державного управління у всіх сферах життєдіяльності суспільства 
й в управлінні інформаційною сферою [13, с. 242]. 
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При плануванні та організації політичного дискурсу про доленосні для даної нації питання (наприклад, 
приєднання до Європейського Союзу чи Митного Союзу) треба враховувати деякі історичні та традиційні 
інформаційні парадокси.  

Перший з них: інформації у ЗМІ багато, а довіра до мас-медіа та влади з цього питання не зростає. 
Причина у такому випадку – інформаційне перевиробництво або значна наявність неякісної і недостовірної 
інформації.  

Другий з них: інформації обмаль, довіра присутня, але маси не реагують на зусилля управлінських 
гравців і ситуація залишається патовою або невизначеною. Причина у такому випадку – розбалансованість 
діяльності масових комунікацій з-за невизначеності їх пріоритетів. І тоді роль ЗМІ різко знижується. Такі 
парадокси в нашій країні суспільство і система державного управління відчували неодноразово  

Ще один парадокс сучасних масових комунікацій у тому, що сам факт виникнення та розвитку ЗМІ 
полягав у вимогах покращення їх просвітницької та культурологічної ролі, а сучасна їхня орієнтація на 
аудиторії, культурний рівень яких нижче середнього, призводить до загальної дебілізації нації; засилля, так 
званої, жовтої преси. Таким чином, попередньо визначені благородні роль і призначення ЗМІ залишились, а 
реальна сучасна споживацька практика змінює їхню сутність на протилежну  

Подолання цих і багатьох інших парадоксальних явищ негативного характеру може значно підвищити 
роль та значення національних ЗМІ у життєдіяльності та розвитку нації взагалі та в заходах формування і 
проведення доленосних політичних дискурсів, зокрема. Тільки тоді роль масових комунікацій буде відповідати 
вимогам розбудови в країні демократичного громадянського суспільства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
 У сукупності результати наведених досліджень дозволяють зробити наступні висновки. 
1. Політичний дискурс, що проводиться і підтримується засобами масової інформації є невід’ємним 

елементом демократії епохи постмодерну. 
2. Важлива роль участі ЗМІ в політичних дискурсах полягає в тому, щоб не лише відображати чинні 

уявлення про ті чи інші політичні і соціальні події та явища, а й творити та змінювати їх на користь 
національних інтересів держави. 

3. Роль масових комунікацій в країні в будь-яких національних заходах, особливо соціально-політичного 
змісту, безпосередньо корелюється зі ступенем довіри населення як до них самих, так і до влади. 

4. Сучасний етап соціально-економічного і політичного розвитку людства, який характеризується 
розповсюдженням процесів децентралізації ЗМІ та зростанням їх різноманітності, зміцненням медіакратії, 
техніко-технологічним вдосконаленням ЗМК, потребує уточнення й переоцінки багатьох традиційних поглядів 
і теоретичних висновків щодо ролі та значення масових комунікацій як механізмів соціального управління, у 
тому числі, в сфері політичної життєдіяльності націй і держав. 
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РОСІЙСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА 
СУПЕРЕЧНОСТІ ЗМІСТУ 

 
У статті розглянуто особливості функціонування і розвитку російської моделі управління з 

прийняттям до уваги історичних аспектів її формування та практики реалізації. Крім того, в статті 
наведено результати аналізу змісту російської моделі управління в контексті особливостей прояву основних 
ментальних характеристик її представників. Стаття містить висновки щодо загальної  характеристики 
російської моделі управління та змісту принципів її функціонування. 

Ключові слова: історичні передумови розвитку, російська модель управління, суб’єкти та об’єкти 
управління, дуалістичність прояву змісту, централізація та концентрація влади, особливості прояву руського 
характеру. 

 
Мороз В. М. Российская модель управления: особенности формирования и противоречия 

содержания. 
В статье рассмотрены особенности функционирования и развития российской модели управления с 

принятием во внимание исторических аспектов ее формирования и практики реализации. Кроме того, в 
статье приведены результаты анализа содержания российской модели управления в контексте 
особенностей проявления основных ментальных характеристик ее представителей. Статья содержит 
выводы относительно общей характеристики российской модели управления и содержания принципов ее 
функционирования.  

Ключевые слова: исторические предпосылки развития, российская модель управления, субъекты и 
объекты управления, дуалистичность проявления содержания, централизация и концентрация власти, 
особенности проявления русского характера. 

 
Moroz V. M. Russian Model of Governance: the Features of Formation and Contradictions of Contents. 
The article shows the features of functioning and development of the Russian model of governance with taking 

into account the historical aspects of formation and implementation practices. In addition, the article provides an 
analysis of the content of the Russian model of governance in the context of expressing the features of mental 
characteristics of its representatives. This article contains general conclusions about the characteristics of the content of 
Russian model of governance and principles of its operation.  

Keywords: historical background of Russian governance model, subjects and objects of management, dualistic 
manifestation of content, centralization and concentration of power, features expressing the Russian character. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки, зміст якої було 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 р. № 187, передбачає проведення 
структурних змін в економічному та соціальному житті країни шляхом підвищення ефективності державного 
управління, модернізації базових галузей економіки, формування сприятливого економічного середовища для 
розвитку бізнесу та приватної ініціативи [1]. У межах цієї Програми законодавець звертає увагу саме на 
«ефективність державного управління», як того напряму діяльності держави (органів державної влади), який 
забезпечує не лише узгоджене функціонування основних підсистем суспільства, а й сприяє узгодженню 




