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Актуальність теми дослідження обумовлена небувалим
розвитком інформаційної сфери в кінці ХХ — на початку
ХХІ століття, перш за все у царині інтернет-комунікацій та
їх усесторонній взаємодії з людиною. Масштаби інформа-
ційного споживання суспільства стають все більш значни-
ми, і тому інформація з будь-якої теми має не тільки
кількісно задовольняти суспільні та індивідуальні потреби,
а й відповідати стандартам якості та смислової значущості.
Будемо відверті, плюралізм думок, свобода слова, мож-
ливість творчої реалізації відіграють важливе значення для
формування нашого розуміння політичного управління.
Саме тому, хотілось би детально та уважно розглянути пи-
тання про засоби масової комунікації.

СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ
Феномен масової комунікації став предметом до-

слідження відносно нещодавно. По суті, говорити про вплив
засобів масової комунікації ми можемо тільки тоді, коли
останні набули свого сучасного вигляду. Саме тому основ-
на частина наукових досліджень припадає на другу полови-
ну ХХ ст. і на сучасне нам ХХІ ст. Основу цих досліджень
склали роботи П. Лазарсфельда, Д. МакКвейла, проте
ми пропонуємо зосередити увагу на більш останніх дослід-
женнях з даної тематики. За основу було взято роботи Д.
Блайанта та С. Томпсона "Основы воздействия СМИ", Ю.
Марлоу "Пиар в электронных СМИ" та А. Фога "Предпола-
гаемая и реальная роль СМИ в современной демократии".
Загалом дослідники зосереджують свою увагу на питаннях
прикладного характеру: якими є прояви, якість та ступінь
впливу сучасних засобів масової комунікації на громадян і
яку прагматичну користь чи потенційну небезпеку це може
нести. Нас у першу чергу цікавлять інструментальні мож-
ливості ЗМК та їх прогностична оцінка. Особливо добре це
можна простежити у роботах Фога та Марлоу. Якщо ос-
танній пояснює способи впливу масової комунікації, то Фог
робить вичерпний аналіз тих потенційних способів дії на
масову свідомість, які у перспективі допоможуть вирішити
велику кількість кризових проявів сучасності в сфері дер-
жавного управління.

Основним завданням дослідження є визначення місця
та ролі засобів масової комунікації в системі державного
управління.

Під засобами масової комунікації (ЗМК) ми можемо
розуміти колективну, складно організовану діяльність, зі
спеціалізованою формою спілкування людей задля реалі-
зації групових завдань та інтересів всього суспільства. Ко-
лективний характер цілей, що реалізується в системі дер-
жавного управління, передбачає обов'язкове їхнє усвідом-
лення роз'єднаними в просторі членами колективу, яким є
держава, нація, соціальна група, політична партія тощо, та
координацію їхньої діяльності. Все це неможливе без без-
посередньої, контактної взаємодії людей й вимагає вико-
ристання спеціальних засобів передачі інформації, що мо-
жуть забезпечити єдність волі, цілісність та спільну спря-
мованість дій сукупності людей [5, с. 377].

У будь-якому сучасному суспільстві ЗМК виконують ряд
загальних функцій. У даному випадку, релевантно буде зга-
дати виділені ще Г. Ласуеллом чотири основні функції ЗМК:

— спостереження за світом (збирання та розповсюд-
ження інформації);

— формування суспільної думки;
— "редагування" (відбір та коментування інформації);
— розповсюдження культури. Іншими словами, ЗМК

забезпечують розширену форму людської комунікації [4, с.
376].

У свою чергу інший науковець — В.П. Пугачов, мав
інший підхід до класифікації функцій ЗМК. Найголовнішою
з них вчений вважає інформаційну, яка полягає в отриманні
та розповсюдженні свідчень про найважливіші для грома-
дян та органів влади події. Інформація, що добувається та
передається мас-медіа включає не тільки фотографічне вис-
вітлення тих чи інших фактів, але також їх коментування та
оцінку. На основі цієї інформації у громадян формується
думка про діяльність уряду, парламенту, партій та інших
політичних інститутів, про економічне, культурне та інші
аспекти життя суспільства [7, с. 4—5]. Таким чином, може-
мо констатувати, що ЗМК ще на фундаментальному рівні
функцій впливають на цілий ряд інших систем, зокрема дер-
жавне управління.

Можемо стверджувати, що інформаційна діяльність
ЗМК дозволяє людям адекватно судити про політичні події
та процеси лише в тому випадку, коли остання доповнюєть-
ся їх освітньою функцією, що проявляється у повідомленні
громадянам знань, які дозволяють адекватно оцінювати та
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впорядковувати свідчення, що отримуються із ЗМК та інших
джерел, правильно орієнтуватися у складному та супереч-
ливому інформаційному потоці.

Рухаючись далі, маємо відмітити, що освітня роль ЗМК
тісно пов'язана з функцією соціалізації, і по суті перерос-
тає в неї. Соціалізація в даному сенсі означає інтерналіза-
цію, тобто засвоєння людиною певних норм, цінностей та
зразків поведінки. Вона дозволяє особистості адаптувати-
ся до змінної соціальної дійсності.

Інформаційна, освітня та соціалізаційна діяльність доз-
воляють ЗМК виконувати функцію критики та контролю.
Їх критика відрізняється широтою і навіть необмеженістю
свого об'єкту.

Не будемо забувати, що ЗМК виконують також конст-
руктивну функцію артикуляції різних суспільних інтересів.
Вони забезпечують представникам різних суспільних груп
можливість публічно виражати свою думку, знаходити та
об'єднувати однодумців, чітко формулювати та представ-
ляти свої інтереси на фоні інших угрупувань. Це стає осно-
вою для створення певного плану дій (на будь-який термін,
з будь-якої суспільної ситуації) того ж самого управлінсь-
кого апарату країни.

Усі розглянуті вище функції ЗМК прямо чи опосеред-
ковано слугують здійсненню ними мобілізаційної функції,
яка виражається у тому, що спонукає людей до певних пол-
ітичних дій або до свідомої пасивності. ЗМК володіють ве-
ликими можливостями впливу на розум та почуття людей,
на їх образ думки, способи та критерії оцінок, стиль та кон-
кретну мотивацію політичної поведінки.

Деякі вчені, окрім вищеперерахованих функцій, виділяють
також такі їх функції, як інноваційну, що проявляється в ініцію-
ванні змін шляхом широкої постановки певних суспільних про-
блем та актуалізації на них уваги влади та суспільства; фор-
мотворчу (стосовно до суспільства та суспільної думки).

Маємо наголосити, що потік інформації у сучасному
світі настільки різний та протилежний за спрямуванням, що
самостійно розібратися в ньому не в змозі ані окремий
індивід, ані група спеціалістів. Тому відбір найбільш важли-
вої інформації та її представлення у доступній масовій ауди-
торії формі — важлива задача всієї системи ЗМК.

У контексті нашого дослідження, не буде зайвим згада-
ти, що засоби масової комунікації користуються двома ос-
новними способами розповсюдження інформації — по-
слідовним та фрагментарним. Перший спосіб частіше за все
використовує преса, послідовно та різнобічно освічуючи у
статтях та інших публікаціях ту чи іншу суспільну пробле-
му. Другий спосіб особливо розповсюдженим є на телеба-
ченні. Він створює для слухачів ряд труднощів, оскільки пе-
решкоджає непрофесіоналам — переважній більшості гро-
мадян — сформувати цілісну картину явищ та подій.

Ведучи мову про теоретико-історичне обгрунтування
ролі управлінської влади та масових комунікацій, то можна
виокремити 3 основні етапи вивчення ефектів впливу ос-
танніх на масову свідомість.

На першому етапі дослідження вважалося, що масова
комунікація має дуже великі можливості впливу. Такі уяв-
лення були поширеними в 20—30 рр. ХХ ст., зокрема, в ро-
ботах таких дослідників, як У. Ліппман та Г.Ласуелл. Цент-
ральним для розуміння теоретичних основ досліджень пер-
шого етапу є відомий біхевіористський принцип "стимул-
реакція". Згідно з цим принципом, ефекти є специфічною
реакцією на специфічні стимули. Тому можна очікувати і
передбачати наявність тісного взаємозв'язку між повідом-
леннями та реакцією аудиторії.

За індустріальної епохи роль і значення масової кому-
нікації за кожне сторіччя зростає майже по експоненті:
інформація стає не тільки спільним кодом для утримання
цілісності соціуму, а й масштабним апаратом творення со-
ціальних норм, що стало можливим за рахунок набагато
більшої доступності інформації широкому загалу [3]. Інду-
стріальне суспільство виникає як суспільство "читачів га-
зет" і споживачів "всесвітніх новин". Можемо стверджува-
ти, що новини, які знають всі, скріплюють єдність такого
суспільства і легітимують у ній створений образ світу наба-
гато успішніше, ніж легенди та міфи в традиційному
суспільстві. Будучи прихильником технологічного детермі-
нізму, Г. Інніс [2] вважав, що сама можливість становлення
єдиного інформаційного простору сучасного типу обумов-
лена винаходом паперу, друкарського преса, а згодом елек-
тричного телеграфу і в цілому "індустріалізмом", хоча і вка-
зував на те, що "повністю значення друкарства змогло вия-
вити себе тільки після прийняття в Сполучених Штатах
Білля про права, що гарантує свободу преси.

Важливим є факт: єдиний інформаційний простір
скріплюється не тільки технологічно, засобами доставки
інформації (тобто не тільки тим, як передається інформа-
ція), а й соціально, за допомогою тієї загальнозначущої
інформації, яка циркулює по цих каналах. А статус загаль-
нозначимості присвоєно в індустріальному суспільстві в
першу чергу саме новинам [3].

На другому етапі дослідження виявилося, що перед-
бачувані раніше могутні ефекти масової комунікації не
знаходять емпіричного підтвердження. В період з сере-
дини 40-х рр. і до початку 70-х рр. домінуючими були
"теорії обмежених ефектів" масової комунікації. К. Хов-
ленд та його співробітники розробили принцип, що от-
римав назву психодинамічної моделі. У ній автори вихо-
дили з того, що повідомлення масової комунікації містять
складові, які по-різному впливають на аудиторію. Оскіль-
ки індивідуально-особистісні риси окремих представників
аудиторії є різними, то і стимулююча дія повідомлень є
різною. Тобто, вирішальним для визначення впливу стає
не саме повідомлення, а сукупність факторів індивідуаль-
ного сприйняття.

У цей же період були значно поширені роботи П. Лазарс-
фельда і групи дослідників, яку він очолював. Ними на емп-
іричному рівні були зафіксовані дві основні тенденції. У
відповідності з першою, масова комунікація не є основним
джерелом інформування. Згідно з другою ідейне чи безпо-
середньо інформаційне наповнення (з інтернет-ресурсів,
телепередач радіо або друку) часто потрапляють до своєрі-
дних модераторів суспільної думки, а вже від них до менш
активних груп населення. В зв'язку з цим були запропоно-
вані два нових концептуальних підходи — "двоступеневої
комунікації" та "модераторів думок". Основний висновок,
який зробили дослідники, полягав у тому, що масова кому-
нікація функціонує не ізольовано, а в складному соціально-
му контексті, а її вплив опосередковується різноманітними
джерелами ідей, знань і влади.

Індустріальна епоха використовувала всі наявні потуж-
ності для перших "інформаційних воєн" та різноманітних
впливів; найпершим яскравим прикладом такого може бути
міжнародна "піар-кампанія", яку проводив кайзер Вільгельм
ІІ: він поставив всі відомі інформаційні потужності задля
повного висвітлювання майже кожного свого кроку, тим са-
мим "зближаючись" з усім світом. Також слід згадати "агі-
таційну війну" між різними політичними силами під час Гро-
мадянської війни в Росії 1917—1922 рр., де комуністична
партія продемонструвала ефективне використання нових
для світу засобів масової комунікації, що, в свою чергу,
зіграло важливу роль у перемозі даної сили у цій війні. Особ-
ливою масштабністю для тогочасного світу набула "інфор-
маційна війна" між країнами-учасниками Другої світової
війни, особливо у побудові та підтримці ідеологічної бази у
тоталітарних країнах.

На третьому етапі — з початку 70-х рр. і дотепер —
відсутній будь-який провідний теоретичний напрям. Харак-
терним є те, що частина дослідників повернулася до уяв-
лень про значні можливості впливу масової комунікації.
Цьому сприяло широке поширення телебачення, що має
більш значні аудіовізуальні можливості, ніж радіо та дру-
ковані засоби [6, с. 83—84].

До останньої категорії дослідників можна віднести і вже
згадуваного російського науковця В.П. Пугачева, який на-
голошує на зростаючому впливі масових комунікацій на
свідомість людини.

Постіндустріальна епоха, остаточне становлення і перші
результати якої ми можемо спостерігати вже зараз, пока-
зала нам нові масштаби масової комунікації. Засновуючись
на досить серйозній основі індустріального суспільства,
особливості якої були вказані вище, досягнення постіндус-
тріальної епохи вражають навіть без детального розгляду.
Тому не дивно, що в теоріях масової комунікації новини
виступають в якості основного об'єкта дослідження. Для
опису дослідницького проекту, орієнтованого на вивчення
новин, нідерландська дослідниця Л. ван Зоонен [1, с. 54] вве-
ла термін "public knowledge project". Вона підкреслює, що в
даному проекті аудиторія мас-медіа розглядається в якості
громадян, які потребують загальнозначущої інформації для
прийняття відповідальних рішень з приводу суспільства, в
якому вони живуть. Саме з точки зору загальнозначущості,
загальної користі і спільної справи і досліджується такий
публічний медіа-жанр, як новини. Через призму загальної
користі аналізується і проблема влади та впливу виробників
новин в суспільстві.
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Однак, з точки зору Л. ван Зоонен, можливий й аль-
тернативний тип дослідницького проекту, який вона нази-
ває "popular culture project" [1, с. 63]. Тут повністю ігно-
рується проблематика громадянського суспільства і пред-
ставницької демократії та акцентується передусім вивчен-
ня розважальних жанрів (шоу, "мильні опери" тощо) та їх
культурної значущості для окремого індивіда. Це не озна-
чає, що проблематика влади і соціуму взагалі не розгля-
дається — даний дослідний проект розвивається в основ-
ному в рамках постструктуралізму з його мікрофізикою
влади, але ця мікрофізика має дуже опосередкований сто-
сунок до класичної проблематики представницької демок-
ратії, навколо якої концентрується "public knowledge
project".

Як в американській, позитивістській і емпіристичній
версії теорії масової комунікації, так і в європейському,
холістському і концептуалізованому варіанті, "public
knowledge project" є панівним: більшість американських та
європейських авторів, що займаються проблемами масо-
вої комунікації, базують свої гіпотези, докази і висновки
засновані перш за все на матеріалі новин. Якщо теоретики
масової комунікації, що працюють в рамках структурного
функціоналізму, вивчають, які саме потреби і наскільки
ефективно громадяни задовольняють за допомогою новин,
то прихильників соціальної феноменології цікавить, яким
чином, завдяки яким способам за допомогою потоку но-
вин конструюється інформаційний простір (і ширше соц-
іальна реальність) сучасного громадянського суспільства,
а структуралісти і постструктуралісти стурбовані розшиф-
ровкою кодів новинного тексту і викриттям їх латентної
ідеї.

Виходячи з вищесказаного, можемо стверджувати, що
в останні десятиліття спостерігається зростання управл-
інського впливу інформаційного фактору. Це пов'язано зі
вступом індустріально розвинених країн на початку ХХІ ст.
до інформаційної стадії розвитку і глобалізацією світових
комунікацій, що призвело до глибоких змін у співвідношенні
влади у суспільстві, різкого підвищення впливу інформа-
ційної влади та її основних носіїв — засобів масової кому-
нікації [8].

Якісну зміну управлінського впливу інформаційної вла-
ди також можна пов'язати із такими факторами:

— Комунікаційна революція, що проявилася в поши-
ренні супутникового зв'язку, кабельного радіо і телебачен-
ня, комп'ютерних текстових комунікаційних систем, а та-
кож індивідуальних засобів накопичення і друкування
інформації. Усе це створило можливість сформувати гло-
бальну мережу загального інформаційного характеру, якою
і став Інтернет. Миттєве поширення інформації у будь-яку
частину світу — досягнення, яке поставило ЗМК на прин-
ципово новий рівень.

— Розробка новітніх високоефективних засобів, ме-
тодів і цілих технологій впливу на свідомість, під-
свідомість, відчуття, поведінку людей. Так, сьогодні в
боротьбі за владу широко використовуються різно-
манітні способи управління свідомістю людини, сугес-
тія ідей та аксіологічних орієнтирів, що не відповіда-
ють дійсності чи її власним інтересам. Одне з найнові-
ших досягнень такого роду пов'язане зі створення
штучної ("віртуальної") реальності, за допомогою ком-
п'ютерної обробки відеозображень і мови, а також ви-
користання голографічних та цілої низки інших
ефектів. Застосовуючи сучасну техніку, програмісти
можуть на свій розгляд примушувати образи реальних
людей створювати на екрані будь-які дії, формуючи у
телеглядачів відчуття реальності подій. Створення
електронними ЗМК "віртуальної реальності" може ши-
роко використовуватися для дезінформації громадян і
управління їхньою поведінкою.

— Руйнація традиційних комунікацій, що перерозподі-
ляють можливості впливу інформаційних інститутів та ЗМК
на людей. До таких комунікацій належать як стійкі соціальні
інститути типу традиційної сім'ї, церкви, традиційного ро-
бочого колективу, так і традиційні джерела інформації (га-
зети, телебачення) на користь стандартизованого та пере-
насиченого контентом інтернет-ресурсу. Індустріалізація та
урбанізація суспільства, руйнування традиційних комуні-
кацій і колективних цінностей призвели до атомізації
індивідів, більшість яких отримують політичну і соціальну
інформацію від електронних ЗМК, множина думок яких
нівелює бінарну або потрійну систему обгрунтований по-
зицій.

Отже, можна говорити про те, що державне управління
як специфічне явище політичного управління, охоплюючи
практично всі структурні елементи державного апарату до-
сить активно має змогу використовувати досягнення ЗМК у
різних цілях. Державний, політичний, соціально-економічний
процес, права і свободи особи та громадянина є нерозривни-
ми в контексті комунікативного світового процесу. Можливі
досить різні сценарії використання ЗМК з точки зору управ-
лінської сфери, однак маємо надію, що вони матимуть за мету
лише процвітання країни у світовому масштабі.

Засоби масової комунікації — це продукт інновацій, а
отже — постійної зміни. Мова тут не йдеться про зміну суті,
а про якісну модернізацію засобів впливу на свідомість —
кожна технологічна інновація, по суті, породжує новий сус-
пільно-політичний аспект. Саме тому вивчення цього яви-
ща є надзвичайно перспективним полідисциплінарним про-
ектом, і державне управління грає у ньому далеко не остан-
ню роль.
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