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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова практика у сучасному управлінні різними кому�

нікативними системами визначила тенденцію до більш ши�
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STRATEGIC FRAMEWORK OF STATE AND INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATIONS

У статті визначено основи стратегічних напрямів розвитку систем маркетингових комунікацій

органів державної влади, проаналізовано принципові підходи до такого типу інноваційних роз�

робок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та ви�

значено загальні й специфічні риси таких методологій.

У свою чергу ця тенденція повинна бути застосована в новітніх процесах формування систем

маркетингових комунікацій органів державної влади. Розмаїття досвіду використання терміна

"комунікативна стратегія" дозволяє ставити й вирішувати завдання аналізу та систематизації

розробки такого типу стратегій задля розвитку державних маркетингових комунікацій в націо�

нальному вимірі.

Трансформація інформації складний, але принциповий процес для головного завдання

управлінських систем�прийняття рішень. Маркетингові комунікації виступають як механізми

реалізації прийнятих управлінських рішень у зовнішньому середовищі. Отже, комунікативні

стратегії призначені для нейтралізації ризиків, які знову перетворюються у знання для об'єктів

управління.

The article identifies the fundamentals of strategic areas of development of marketing

communication systems of the state authorities, analyzes conceptual approaches to this type of

innovative solutions on the basis of the most well�known methods in the worldwide practice of

communicative strategies, and describes the general and specific features of such methodologies.

The communicative strategy orientation should be used in the modern processes of formulation of

marketing communication systems of the state authorities using J. Leihiff's principles. The experience

of applying the "communicative strategy" term in interdisciplinary diversity makes it possible to

identify and solve the tasks related to analysis and systematization of development for formulation

of the state marketing strategies in the national dimension also to solve the problems of management

systems — decision�making.

Marketing communications are used as mechanisms of implementation of the adopted

management decisions in external environment, and therefore communicative strategies are aimed

at neutralizing potential risks inherent in public administration.

In the conditions of crisis or conditions incompatible with the target milestones of state

development, information through certain communication channels of marketing communications

is again transformed into knowledge for the management objects.
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рокого та поглибленого стратегічного підходу. У свою чер�

гу ця тенденція повинна бути застосована в новітніх проце�

сах формування систем маркетингових комунікацій органів
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державної влади. Розмаїття досвіду використання терміна

"комунікативна стратегія" дозволяє ставити й вирішувати

завдання аналізу та систематизації розробки такого типу

стратегій задля розвитку державних маркетингових комун�

ікацій в національному вимірі.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В працях таких дослідників як Б. Альстеренд, Г. Минцберг,

Дж. Лемпел термін "стратегія" трактується достатньо широ�

ко як: план, основний принцип, позиція, перспектива, а та�

кож набір прийомів тощо [1]. При цьому всі засоби стра�

тегій, що використовуються на сьогодні. охоплюють не

тільки рівень організації, але й рівень комунікативних актів,

що реально відповідає сучасній практиці комунікаційної

взаємодії [2; 3]. Теоретичні аспекти цих процесів відоб�

ражені в роботах таких дослідників, як: І. Дзялошинський,

Л. Гемерр, І. Корнеліссен, М. Кравець, Дж. Лейхифф, Т. Ор�

лова, Г. Почепцов, О. Суровцева, С. Фергісон.

Найбільш повні переліки універсальних принципів ко�

мунікативних стратегій наведені у працях Дж. Лейхиффа,

Дж. Пенроуза та М. Кравця [4].

Специфіка та основні характеристики державного мар�

кетингу предствлені в роботах українських вчених і в енцик�

лопедії державного управління, у тому числі в досліджен�

нях Є. Ромата [5; 6].

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є визначення основних тенденцій у

підходах до розробки комунікативних стратегій державних

маркетингових систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Комунікативна стратегія збільшує можливості викори�

стання системи маркетингових комунікацій органів держав�

ної влади тому, що дозволяє реально оптимізувати процеси

управління у майбутньому. Задля цього здійснюється вибір

цілей розвитку державного маркетингу. Комунікативна стра�

тегія буде пов'язувати сучасний базовий момент відліку з

тим моментом майбутнього, коли стратегічні цілі зможуть

бути досягнені. Ці моменти теоретично розглядаються од�

ночасно завдяки структуруванню ситуацій як послідовних

кроків до визначеної цілі. На кожному кроці просування до

цілі моделюються ситуації поступової заміни (модернізація

тощо) якихось визначених окремих елементів маркетинго�

вих комункацій сучасних технологій на новітні елементи про�

гнозованого й конструйованого майбутнього [7, с. 9].

Вибір стратегічних цілей розвитку обумовлює наявні

задля їх досягнення принципи та типи комунікацій. Цей про�

цес повинен бути відображеним, наприклад, у довгостро�

ковому комунікативному плані розвитку, інтегрованому із

загальною стратегією держави. При цьому система марке�

тингових комунікацій (СМК) органів державної влади у ком�

плексі з іншими системами повинна направлено впливати на

чітко визначені об'єкти державного управління або на кон�

кретні їх частини [5, с. 294]. Оскільки зв'язок поміж метода�

ми та сутністю довгострокового планування й принципами

та типами маркетингових комунікацій є складним і неодно�

значним, то існують, як мінімум, два основних підходи до

встановлення й здійснення реальних і дієвих взаємозв'язків

такого цільового призначення.

По�перше, базові принципи та обрані центральними

органами державного управління типи комунікацій обумов�

люють зазделегідь визначальні стратегічні орієнтири кому�

нікативних стратегій, що розробляються [8].

По�друге, оскільки комунікативні стратегії є складови�

ми загального стратегічного довгострокового плану розвит�

ку держави, який може набувати нових рис і орієнтирів че�

рез зміни інтересів та виникнення новітніх цілей представ�

ників центральних органів вдади, то можуть кардинально

змінюватися й принципи комунікацій, що будуть вибирати�

ся відповідно до таких нових цілей (цільових установок).

Наприклад, генеральна (загальна) стратегія держави може

змінюватися через виникнення необхідності переосмислен�

ня ресурсної або фінансово�економічної політики чи відно�

шення до соціальних або міжнародних (регіональних) оріє�

нтирів [4].

Комунікативна стратегія може бути визначена, наприк�

лад, як один із розділів довгострокового плану розвитку

держави, в якому повинні бути наведені основні принципи

розбудови маркетингових комунікацій на довгостроковий

період. І такий підхід існує у практиці деяких іноземних ком�

паній. Але у більшості випадків довгострокова комунікатив�

на стратегія формується лише як низка базових принципів і

типів маркетингових комунікацій. Такий метод обмежує ве�

рифікативність і варіативність розробок майбутніх комуні�

каційних актів.

Серед сукупностей принципів, що будуть обраними з

метою отримання результату від конкретного комунікатив�

ного акту, виокремлюють дві групи: універсальних і специф�

ічних принципів. Дж. Лейхифф серед універсальних комун�

ікативних принципів визначив такі основні принципи: ак�

тивність, зв'язаність, стислість, персональність, позитивність,

прозорість, уніфікованість, цільність та ясність. Універ�

сальність цих принципів полягає в тому, що їх можливо зас�

тосовувати у будь�якій соціально�політичній ситуації. На

відміну від них специфічні принципи є суто ситуативними [2;

4]. Вони обов'язково повинні відповідати визначеним особ�

ливостям конкретної соціально�політичної або економічної

ситуації в державі (сталий розвиток, криза, відбудова, ре�

волюція, контрреволюція тощо).

Серед специфічних принципів комунікативності розріз�

няють два види послань: переконуючі послання та роз'яс�

нювальні послання, які стосуються, як правило, негативних

новин.

Переконуюче послання — це послання, через яке ко�

мунікатор�відправник намагається змінити образ мислення

та дії інших людей. Виклад і використання інформації у та�

кого типу послань запозичено із деяких моделей реклами

як одного з елементів маркетингових комунікацій. Це озна�

чає, що інформація переконуючого послання відбувається

у чотири етапи:

— привертання уваги отримувача повідомлення;

— пробудження у отримувача інтересу до предмета

повідомлення;

— стимулювання у отримувача відповідної потреби

щодо предмета повідомлення;

— спонукання отримувача до дії.

Роз'яснювальне послання щодо негативних новин — це

спроба зберегти подальші ділові відносини комунікатора�

відправника та отримувача або довіру останнього до

відправника такого типу новин. Наприклад, коли необхідно

надати відмову отримувачу відносно його прохання або над�

іслати повідомлення про якісь погані події, що трагічні для

отримувача, тоді — використовують нейтрально�делікатні

стильові засоби послання.

У таких випадках виникає завдання, що протилежне

попередньому і, відповідно, етапи виконання такого послан�

ня будуть іншими:

— максимально нейтральний початок;

— роз'яснення у позитивному тоні;

— сутність відмови (негативної новини);

— відмова;

— позитивне завершення послання.

Б. Рулер побудував модель однобічного та двобічного

руху інформації через, так звану, комунікативну решітку, що

складалася з чотирьох комунікативних базових стратегій [8,

с. 131]. Відмінність у русі інформації відбувалась у залеж�

ності від того, яку мету ставив перед собою комунікатор:
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або довести первинний зміст повідомлення, або цілеспря�

мовано впливати на свідомість об'єкта через знання, стерео�

типи, установки тощо. Цим дослідником були встановлені

такі комунікативні стратегії:

— стратегія інформування через прес�релізи;

— стратегія реклами та пропаганди;

— стратегія діалогу, що призначалася для спілкування

з впливовими особистостями, політичними лідерами, бізнес�

елітою тощо;

— стратегія погодження, що призначалася для спілку�

вання у конфліктних ситуаціях або з новим зовнішнім сере�

довищем.

Т. Орлова додала до цих чотирьох стратегій ще дві, на

її погляд, визначені як основні, це:

— стратегія піару;

— стратегія менеджменту.

При цьому комунікативна стратегія менеджменту в свою

чергу теж складалася з чотирьох підстратегій (чотирьох на�

прямків):

— управління інтелектуальною власністю в процесі

формування економічних систем;

— управління використанням всіх видів капіталу еко�

номічних систем;

— управління організаційним розвитком в умовах по�

стійних змін зовнішнього середовища;

— управління професійною діяльністю комунікатора,

посередників та об'єкта впливу з урахуванням мотивів, інте�

ресів та взаємовідношень кожного з цих елементів [9].

Існують різні тлумачення дослідників комунікативних

стратегій щодо сутності, змісту та методології їх розбудо�

ви. Але в основному стратегія маркетингових комунікацій

розглядається як довгострокова програма або план по до�

сягненню "основних маркетингових цілей організації у ме�

жах її стратегічного управління" [9, с. 59]. При цьому загаль�

ними для всіх різновидів комунікативних стратегій залиша�

ються такі позиції, як:

— вибір адресатів маркетингових комунікацій;

— комунікативна аргументація;

— аналіз основних характеристик комунікативних за�

ходів.

Відносно критеріїв оцінки діяльності та результативності

комунікативних стратегій існують різні погляди дослідників

з цієї проблематики. Це може бути ефективність комуніка�

тивних стратегій, у тому числі, маркетингового спрямуван�

ня, на чому наполягає, наприклад Т. Орлова [9, с. 161]. Інші

дослідники роблять акценти на зовсім інших критеріях роз�

витку комунікативних стратегій та методології їх оцінюван�

ня. Це можуть бути зокрема наступні показники:

— цілеспрямованість та обсяг основних заходів;

— доцільність основних проблемних елементів;

— організаційна доцільність використання каналів ко�

мунікацій;

— рівень комунікативного клімату;

— "генеральна лінія" розвитку організації (органу вла�

ди, інституту держави) тощо [10, с. 45].

У багатьох працях іноземних дослідників при визначенні

основних критеріїв оцінки комунікативних стратегій акцент

робиться на рівні інформаційності, достовірності й точності

інформації, а також на показниках рівня сприйняття її цільо�

вими аудиторіями [11; 12; 13].

Основні види комунікативних стратегій та пріоритетні

напрями їх розвитку сформульовані, наприклад, у роботі О.

Суровцевої [10, с. 105]. Але з урахуванням особливостей

державного маркетингу види та визначення комунікативних

стратегій, що запропоновані цією авторкою слід дещо пе�

реосмислити відносно реалій української дійсності та особ�

ливостей державного управління в Україні. Комунікативна

стратегія лише тоді буде результативною та ефективною,

коли буде встановлена або виникне взаємодія різних рівнів

управління. Наприклад, інформаційний (публічний) рівень

реалізації управлінських рішень засобами маркетингових

комунікацій буде вступати у тісну взаємодію з рівнем пол�

ітичним. У системі зворотного зв'язку цей рівень знову ви�

магатиме державного регулювання [14, с. 4].

Маркетингові комунікації безпосередньо зв'язані з

інформацією, що трансформується як у внутрішньому уп�

равлінському середовищі, так і у зовнішньому, що його ото�

чує. Трансформація інформації складний, але принциповий

процес для головного завдання управлінських систем —

прийняття рішень. Маркетингові комунікації виступають як

механізми реалізації прийнятих управлінських рішень у зов�

нішньому середовищі. Отже, комунікативні стратегії призна�

чені для нейтралізації ризиків.

Проблемами співвідношення інформації та ризиків в

інформаційному суспільстві займався Ніклас Луман. Розг�

лядаючи зв'язок інформації та рішень, які приймаються, Н.

Луман звернув увагу на особливий характер співвідношень

вхідного та вихідного інформаційних потоків певної внутрі�

шньої управлінської системи [15]. З одного боку, рішення

залежить від інформації, а точніше від методу та якості пе�

ретворення (через фільтрацію і трансформацію) інформації

в знання. З іншого боку, саме рішення є важливим джере�

лом інформації, яку потребують об'єкти управління — на�

селення, бізнес�кола, різні соціальні групи, індивіди тощо.

Тобто реалізація рішень можлива тільки через інформацію

тому, що вона є природним продуктом рішення. Безпосе�

редній процес прийняття рішень є одночасно технологією

генерації нової та "несподіваної" інформації, яка після її

обробки (редагування) стає інформаційним продуктом, що

реалізується через різні канали у зовнішнє середовище. При

проходженні нової інформації через деякі комунікаційні

канали (ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі тощо) виникають

ризики неочікуваного та невизначеного спотворення первин�

ної інформації, яка знову перетворюється у знання для

об'єктів управління.

Потреба в інформації у сучасному суспільстві є на�

слідком неповноти знань та ситуативною залежністю жит�

тєдіяльності суспільства від множини рішень. Тому виникає

проблема для комунікативної стратегії щодо розробки та

використання оптимальних систем трансформації інфор�

мації у базові знання для прийняття рішень. Через індивіду�

альність і непередбачуваність уподобань державних служ�

бовців, їх можливі скриті наміри, психологічні особливості,

емоційний стан тощо виникають відповідні спотворення та

деформації знань, що використовуються при прийнятті уп�

равлінських рішень. Це може приводити до виникнення не�

адекватних до ситуацій рішень, особливо в умовах кризо�

вих явищ або в умовах, які несумісні з цільовими орієнтира�

ми розвитку держави. Отже, виникають ризики щодо стаб�

ільного існування та розвитку суспільства.

Залежність від все зростаючої кількості рішень, які іноді

мають суперечливий або не зовсім зрозумілий, подвійний,

замазкований тощо зміст, але виступають на єдиному інфор�

маційному полі, вносить не тільки дискомфорт для спожи�

вачів інформації, а й надає соціуму ознак "суспільства ри�

зику", з яким Н. Луман ототожнював сучасне інформаційне

суспільство [15; 16]. Отже, дослідження засобів та методів

подолання такої тенденції, що зможуть бути достатніми для

нейтралізації даного типу ризиків є елементом інноваційної

комунікативної стратегії у частині завдань для подальших

наукових розвідок.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Аналіз теоретичних досліджень і підходів до розроб�

ки комунікативних стратегій державного та комерційного

маркетингу вказує на принципову тотожність основних ха�

рактеристик щодо природи та напрямків їх розвитку.
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2. Всі підходи, що найшли відображення у даному дос�

лідженні, взаємопов'язані між собою і тільки доповнюють

один одного або поглиблюють і поширюють базисні елемен�

ти структур розбудови такого типу стратегій.

3. Розробка комунікативних стратегій повинна охоплю�

вати не тільки системи маркетингових комунікацій органів

державної влади, але й служби управління персоналом тому,

що потрібні зміни як у комунікативній культурі взагалі, так і

в культурі організацій зокрема.

4. При розробці комунікативних стратегій державного

маркетингу повинні бути задіяні керівники відповідних

підрозділів органів державної влади регіонів країни (обла�

стей і великих міст).

5. Встановлення цілей комунікативних стратегій держав�

ного маркетингу обумовлює проведення подальших комп�

лексних наукових досліджень щодо природних, організац�

ійних, методологічних та інших факторних напрямів цієї

сфери діяльності.

6. Серед основної тематики наукових досліджень по�

винні мати місце наступні завдання: розробка політики реа�

лізації комунікативних стратегій, розробка методологій ко�

мунікативних стратегій центральних та місцевих органів дер�

жавної влади, мережевий аналіз державних маркетингових

комунікацій, структурний аналіз цих комунікацій, аналіз

комунікаційних каналів, аналіз комунікаційної культури,

факторний аналіз діяльності в системах державних марке�

тингових комунікацій, розробка інформаційно�трансформа�

ційних засобів для систем прийняття управлінських рішень,

7. Серед практичних заходів слід звернути увагу на при�

скорення процесу формування системи маркетингових ко�

мунікацій органів державної влади як таких, що беспосе�

редньо зацікавлені в розробці інноваційних комунукатив�

них стратегій у контексті загальних планів розвитку країни.
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