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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічно зростаючі можливості мережі Інтернет у

сфері масової комунікації вже знаходять і в коротко-
терміновій перспективі знайдуть все більш широке зас-
тосування з боку учасників комунікативного процесу.
Інтерес політтехнологів та політиків до Інтернет-кому-
нікації (Е-комунікації) стає нам зрозумілим не тільки че-
рез появу такого нового феномену, як Інтернет-спільно-
та (Е-спільнота), але і через необхідність пошуку нових
ефективних методів комунікації та мобілізації електо-
рату. Зацікавлення центрального апарату державних
органів у наявності дешевих і оперативних засобів ко-
мунікації із ЗМІ, своїми підрозділами та звичайними гро-
мадянами також стає зрозумілою хоча б з огляду на
структури веб-сайтів окремих міністерств. Водночас
застосування Е-комунікацій у галузі місцевого самовря-
дування ще є недостатньо вивченим питанням, до того
ж не підкріпленим у достатній кількості прикладами
практичного застосування. Безумовно, що об'єктивним
чинником такого стану речей в інформаційній політиці
на місцевому рівні виступає хронічна нестача коштів і
відсутність суттєвих інвестицій. Однак слід також і
відзначити, що бурхливий розвиток Е-комунікацій при-
падає на той час, коли особливо актуалізується завдан-
ня пошуку нових засобів комунікацій, тобто саме зараз,
у часи економічної рецесії, коли фінансові ресурси будь-
якої інформаційної діяльності істотно обмежуються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Застосування новітніх інформаційних технологій

та їх вплив на розвиток суспільства визначали в своїх
працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як П. Бурд'є,
С. Гантингтон, Е. Гіденс, М. Грачов, М. Кастельс, М. Мак-
Люен, Г. Штромайер, Р. Шайхутдінов, Г. Почепцов. Ук-
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раїнські дослідники (О.В. Батанов, Г.В. Чапала, П.М.
Любченко, М.М. Клепацький, В.В. Кравченко, П.В. Круш,
О.В. Прієшкіна, Я.Ф. Жовнірчик та інші) започаткували
у своїх працях вирішення різних питань функціонуван-
ня місцевого самоврядування в умовах сучасного інфор-
маційного процесу.

Серед невирішених повністю на даний час частин
загальної проблеми залишаються: недостатній опис
практик застосування новітніх засобів масової комуні-
кації (ЗМК) у місцевому самоврядуванні, невизначеність
передумов для застосування саме цих ЗМК при вирі-
шенні завдань, які постають у різних комунікативних
ситуаціях перед учасниками інформаційного процесу у
місцевому самоврядуванні.

Отже, метою даної статті є визначення передумов
для розробки і впровадження інформаційно-комуніка-
тивних стратегій з використанням новітніх ЗМК у галузі
місцевого самоврядування при наявності різних кому-
нікативних ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Власне, саме період рецесії стає тим часом, коли

процеси (у тому числі й комунікативні) рухаються в бік
від ресурсовитратності до високої технологічності й ре-
сурсоощадності. Наприклад, в сучасний період лавино-
подібного скорочення виробництва, обмеження реклам-
них бюджетів, небувало жорсткої конкуренції рекламні
та PR-кампанії переживають не найкращі часи. У той же
час обсяги (в грошовому та контентному вираженні) Е-
реклами стрімко зростають. Так, на думку директора
української дослідницької компанії "Cortex" Андрія
Колесника, "рекламодавці стали більш серйозно стави-
тися до Інтернету як рекламоносія: багато клієнтів … вже
почали думати про виділення коштів на Інтернет-рекла-
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му окремим рядком бюджету"[1]. За прогнозами екс-
перта, обсяг ринку Е-реклами в 2009 році складе $ 20
млн

Розвиток Е-комунікацій в бізнесі ми розглядаємо як
досить вагому передумову для інтенсивного перенесен-
ня специфічних методів інформаційного та мотивацій-
ного впливу на споживчу поведінку людини в іншу —
політичну — область. І якщо методологія роботи в об-
ласті Е-комунікацій для бізнесу вже знайшла відобра-
ження в практичних посібниках PR-служб [2, с. 271 —
304; 3, с. 470—487], то для прикладного політичного
процесу, особливо на локальному рівні територіальних
громад, Е-комунікації ще вимагають детального вивчен-
ня. Наприклад, ще п'ять років тому в грунтовних дослі-
дженнях вітчизняних вчених містилися тільки одиничні
згадки про можливість використання новітніх інформа-
ційних технологій [4, с. 208; 5, с. 315], а розгляд вже
існуючих на той час комунікативних практик з викорис-
танням мережі Інтернет зводився до аналізу "чорних"
або "сірих" технологій [6, с. 99—101; 7, с. 332]. З цього
приводу російський дослідник А.С. Біккулов робить
висновок: "Розвиток Інтернету відбувається настільки
швидкими темпами, що практика і наслідки використан-
ня глобальної мережі в політиці залишаються досить
невивченими" [8, с. 5].

Які ж передумови до практичного застосування Е-
комунікацій існують сьогодні у місцевому самовряду-
ванні під час вирішення прикладних комунікативних зав-
дань у цій сфері? При цьому під основними комуніка-
тивними завданнями у сфері місцевого самоврядуван-
ня тут розуміються комплекси заходів, спрямовані на:
1) досягнення якісного рівня надання послуг населен-
ню як основа економічного розвитку територіальної
громади; 2) активізацію і залучення членів територіаль-
ної громади до прийняття рішень; 3) проведення демо-
кратичних процедур — місцеві й загальнонаціональні
вибори, збори, слухання тощо; 4) проведення місцевих
та загальнонаціональних інформаційних кампаній.

 Однією з найпривабливіших для дослідників кому-
нікативних ситуацій (КС) у місцевому самоврядуванні є,
мабуть, вибори. Зупинимося і ми детальніше на розгляді
саме цієї КС, вважаючи комунікативною ситуацією в
місцевому самоврядуванні такий збіг умов і обставин під
час життєдіяльності територіальної громади, коли ви-
никає потреба розв'язати за допомогою комунікатив-
них технологій певну проблему, провести певну демо-
кратичну процедуру (набір процедур), ухвалити потрібне
рішення, досягти бажаного результату.

Зауважимо, що донедавна (до прийняття 20 жовтня
2009 року Постанови Верховної Ради № 1648-VI "Про
призначення чергових виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів у 2010 році" [9])
особливістю регіонального виборчого процесу в Ук-
раїні, зокрема обрання місцевих рад, була його комп-
ліментарність з обранням депутатів Верховної Ради.
Відповідно регіональний виборчий процес внаслідок
централізованого фінансування, планування та управ-
ління був невіддільним від загальних тенденцій і пара-
дигм, що пропонувалися центральними штабами су-
б'єктів виборчого процесу. Зважаючи на законодавчі
новели про "чисту" пропорційну систему виборів до рад
різних рівнів, під час останніх кампаній 2006 та 2007
років особливо посилилася роль політичних партій як
суб'єктів виборчого процесу. Це, у свою чергу, через

незрілість та неструктурованість місцевих осередків
політичних партій призвело до низки нових проблем у
місцевому самоврядування, зокрема в частині комуні-
кації між депутатами та виборцями, прозорості проце-
дури прийняття рішень, незбалансованій кадровій пол-
ітиці.

До цього часу центральні штаби досить скептично
(судячи із практики застосування саме цих технологій)
оцінювали можливості Е-комунікацій, обмежуючись
"стандартними" процедурами на столичному рівні. До
таких в основному відносилися: створення та підтрим-
ка партійних та інформаційних сайтів, персональних сто-
рінок лідерів, проведення Інтернет-конференцій (зрід-
ка), утримання штату коментаторів (в обов'язки яких
входить відстеження негативних відгуків у Інтернет-фо-
румах та продукування позитивних). При цьому ком-
п'ютерні технології застосовувалися в основному в га-
лузі інформаційного меджменту, тобто для управління
потоками інформації, розсилки розпоряджень, контро-
лю за виконанням завдань та (в день голосування) опе-
ративного прийому звітів, обробки результатів голосу-
вання.

Внаслідок вищезгаданих причин регіональні штаби,
зайняті "поточними" завданнями центрального штабу,
не могли приділити належної уваги новітнім комуніка-
тивним технологіям, не змогли продукувати інфор-
маційні приводи, гідні уваги журналістів. При цьому
навіть "паличка-виручалочка" регіональних штабів у
вигляді технології "від дверей до дверей" через непро-
фесійне виконання викликала тільки роздратування у
виборців.

Водночас вже за останні кілька років відбулися ра-
зючі зміни як в технологічних передумовах для викори-
стання Е-комунікацій, так і в політичній доцільності їх
застосування. Це викликано, як вказує німецький дос-
лідник У.Саксер, "подвійною природою" засобів кому-
нікації, оскільки у них водночас спостерігаються два
різні потенціали: комунікаційно-технічний потенціал
(тобто можливість технічного поширення інформації) та
соціальний потенціал (тобто можливість здійснювати
особливий соціальний вплив" [10, с. 23].

Під технологічними детермінантами, в першу чергу,
розглянемо стрімке зростання кількості користувачів
мережі Інтернет. Так, за інформацією офіційного веб-
сайту Мінтрансзв'язку України, станом на 1 липня 2009
року "чисельність унікальних користувачів мережі Інтер-
нет налічувала близько 12 млн осіб. За оціночними да-
ними, чисельність абонентів широкосмугового доступу
… складала близько 1,8 млн осіб… Рівень проникнення
широкосмугового доступу склав майже 10 % загальної
кількості сімей в Україні" [11]. Для порівняння, на поча-
ток 2009 року кількість унікальних користувачів в Ук-
раїні становила 10 млн осіб [12]. Слід відзначити, що
доходи від послуг надання комп'ютерного зв'язку (і, зок-
рема — доступу до мережі Інтернет) динамічно збільшу-
ються (за останній рік — в 1,5 рази) і на сьогодні частка
доходів від цих послуг (7%) в загальній структурі до-
ходів від усіх видів зв'язку перевищила частку від тра-
диційного поштового зв'язку, яка складає 6% [11].

Політична доцільність пошуку нових комунікативних
каналів взаємозв'язку з виборцями на регіональному
рівні визначається низькою виборчою активністю, яку
продемонстрували останні дострокові вибори до місце-
вих органів влади. Так, на дострокових виборах місько-
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го голови м.Рівне (листопад 2008) була зафіксована
безпрецедентно низька явка виборців — 38,7% з числа
тих, хто був внесений до виборчих списків [13]. Причо-
му така ж низька явка спостерігалася і в інших містах
України, де в той день відбулося голосування: "в Мука-
чево на дільниці прийшли лише 27% тих, хто мав право
голосу, у Цюрупинську — 26%, у Первомайську — вза-
галі трохи більше 19%" [14]. У таких умовах інформац-
ійна підтримка та мотивація виборців за допомогою Е-
комунікацій виглядає для суб'єктів виборчого процесу
особливо актуальною.

Повертаючись до розгляду загальної сфери засто-
сування Е-комунікацій в місцевому самоврядуванні при
різних КС (вибори — лише одна з таких КС), відзначи-
мо, що до очевидних позитивів використання Е-комуні-
кації для УКП в місцевому самоврядуванні ми відноси-
мо мінімальні в порівнянні з іншими комунікативними
технологіями витрати; разове охоплення великої ауди-
торії; "демократичність" спілкування як можливість ви-
никнення неформальних контактів, так і такі атрибути,
як сленг, спеціальні символи (смайли), відсутність гра-
матичних норм і (чого гріха таїти!) використання ненор-
мативної лексики. Також значною перевагою Е-комуні-
кації є її мультимедійність (використання фото-, аудіо-
та відео матеріалів); мобілізаційний потенціал — швид-
кий рекрутинг прихильників кандидата, ідеї, нововве-
дення тощо, можливість планування зустрічей, гро-
мадських слухань, обговорень.

Важливою складовою для роботи УКП в місцевому
самоврядуванні, нам видається, можливість: а) безбол-
існого "зондажу" і дослідження реакції аудиторії на те
чи інше висловлювання, дію лідера думки, керівника;
б) вибору цільової групи для впливу за географічною,
соціальною, статевою, віковою ознакою, при цьому
досягається проникнення у важкодоступні для інших
видів комунікацій соціальні групи (наприклад, байкери,
рокери і т.п.).

У деяких випадках саме економічна результа-
тивність Е-комунікацій може стати вирішальним факто-
ром при плануванні й впровадженні комунікативних
стратегій в місцевому самоврядуванні. Адже викорис-
тання Е-комунікацій не тільки дозволяє значно еконо-
мити кошти на рекламу в друкованих та електронних
ЗМІ, але й за певних умов і служити методом для збору
коштів для інформаційної кампанії — наприклад, роз-
містивши на сайті листівки, можна попросити своїх при-
хильників ці листівки роздрукувати та розповсюдити.

До речі, суворі реалії сучасного інформаційного
простору в Україні, на жаль, вказують нам і на мож-
ливість неетичного використання Е-комунікацій. На-
приклад, для політичних авантюристів Е-комунікація
може виявитися зручним методом для підкупу виборців
— від прямого поповнення їхніх "електронних гаманців"
до "соціального підкупу" у вигляді надання безкоштов-
ного доступу до Інтернет-мережі представникам окре-
мих груп (людям з обмеженими можливостями тощо).

На негативних аспектах використання Е-комунікацій
зосереджують увагу і вітчизняні дослідники. Так, Г.Г. По-
чепцов у контексті "негативно зорієнтованих техно-
логій", які суттєво впливають на виборчі технології, заз-
начає: "нові інформаційні технології на кшталт Інтерне-
ту сьогодні активно використовуються з метою розпов-
сюдження негативної інформації" [7, с. 332]. З цього
приводу PR-фахівець А.П. Куліш дає такий алгоритм (не

застосовуючи до нього оцінок негативного забарвлен-
ня): "спочатку піарщик… вкидає свій інформаційний
привід (так званий spin)… до веб-мережі… далі цю подію
підхоплюють з Інтернету "невіртуальні" ЗМІ… і зі звич-
ним галасом розносять її в "реальному" житті: так ваша
подія стає предметом обговорення в цілому суспільстві!"
[15, с. 124]. Аналізу саме негативних технологій з вико-
ристанням можливостей мережі Інтернет присвятили
розділ у своїй книзі українські вчені Г.А. Атаманчук та
А.М. Гірник [6, с. 99—101], які виділяють (в порядку
складності) — "прямий обман", "короткочасне вміщен-
ня неправдивої інформації", "підставний сайт", "сумні-
вна (напівправдива) банерна реклама", "використання
відверто неправдивих банерів".

Однак найбільша суспільна небезпека при засто-
суванні Е-комунікацій нас очікує через феномен ство-
рення "реальної віртуальності" (М.Кастельс) або, як
відзначають політологи, "медіатизації політики". Як
відзначає вітчизняний вчений Д.В.Яковлев, "розвиток
інформаційної сфери призводить до медіатизації пол-
ітичної взаємодії, що, на наш погляд, є одним із не
багатьох процесів, спільних, та однаково небезпеч-
них, для України та країн консолідованої демократії"
[16, с. 104]. Та поряд із цілком реальними загрозами
для демократії з боку "медіатизації" політики вчені
відзначають низку переконливих переваг, яку несе в
собі цей феномен, породжений, насамперед, новітні-
ми комунікативними практиками. Зокрема, Е-комуні-
кації: створюють нові форми комунікації у сфері пуб-
лічної влади; послаблюють інформаційну залежність
суспільства від традиційних медіа; сприяють відкри-
тості й транспарентності політичних інститутів; ство-
рюють нові механізми політичної мобілізації мас; на-
дають широким верствам населення технологічну
можливість брати участь в обговоренні суспільно-пол-
ітичних проблем.

У той же час розвиток Е-комунікацій у місцевому
самоврядуванні гальмують як об'єктивні, так і суб'єк-
тивні чинники. До умовно об'єктивних чинників відне-
семо недостатнє географічне покриття мережею Інтер-
нет, порівняно невелику кількість користувачів Мережі
і сформованих на локальному рівні Е-спільнот, від-
сутність як фахівців у галузі Е-комунікації в місцевому
самоврядуванні, так і методологічної основи та інстру-
ментарію для оцінки ефективності комплексу заходів,
проведених за допомогою Е-комунікації. Відзначимо,
що саме останній фактор — відсутність не тільки тео-
ретичної, але і емпіричної бази для верифікації гіпоте-
зи про дієвість Е-комунікації — є серйозним обмежен-
ням для більш широкого використання новітніх техно-
логій у чи не всіх комунікативних ситуаціях, які супро-
воджують реалізацію комунікативних завдань у місце-
вому самоврядуванні.

Поряд з об'єктивними обмеженнями розвитку Е-ко-
мунікації (які з часом піддаються корекції — наприк-
лад, брак фахівців — спеціальними навчальними кур-
сами, географічне покриття зростає з розвитком теле-
комунікаційних технологій) сьогодні в Україні присутня
і низка суб'єктивних факторів, що визначаються сучас-
ним політичним процесом, рівнем політичної культури
та розвитку суспільства. До суб'єктивних факторів, що
обмежують розвиток Е-комунікацій у місцевому само-
врядуванні на регіональному рівні, можемо віднести [17,
с. 316]: а) неможливість залучення фахівців (як прави-
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ло, дорого оплачуваних) у сфері PR та ІТ при обмеже-
ному фінансуванні локальних інформаційних кампаній
і програм; б) використання "відпрацьованих" стандарт-
них комунікативних технологій залученими до інформа-
ційної кампанії фахівцями, які, як правило, не бажають
ризикувати; в) замкненість інформаційних кампаній і
комунікативних процедур на одній особі (керівник орга-
ну місцевого самоврядування, лідер громадської орган-
ізації, кандидат на посаду міського голови тощо), ці
особи, як правило, є одночасно і основними фінансо-
вими донорами вказаних інформаційних кампаній, але
природно не завжди є фахівцями у сфері комунікатив-
них технологій. Додамо до цього ще й традиційне ук-
раїнське "гальмо" усього прогресивного у вигляді ко-
рупційної складової — адже не секрет, що серед
фахівців, які відповідають за комунікативну політику на
місцях, є люди, яким вигідна не економічна оптимізація
витрат, а розподіл фінансів по "своїм" або підконтроль-
ним рекламним агенціям з усталеним набором реклам-
них носіїв (між іншим, у регіональних виборчих штабах
чомусь і досі вважається престижним на посади керів-
ників рекламних напрямів залучати директорів або влас-
ників рекламних агенцій).

Але найбільш істотно перешкоджають впроваджен-
ню Е-комунікацій системні проблеми у суспільному роз-
витку трансформаційних посттоталітарних держав, до
яких належить і Україна: по-перше, емпірично доведе-
на "ефективність" підкупу виборців, яка зводить на-
нівець будь-які спроби побудови взаємовідносин між
владою і громадянином на основі неухильного дотри-
мання демократичних процедур; по-друге, принцип по-
будови партійних структур "зверху-вниз" та відсутність
суттєвих кроків у напрямі децентралізації державного
управління, коли, загалом, чи для партійного керівниц-
тва, чи для органу місцевого самоврядування не так вже
й важлива комунікація з громадянами, особливо в між-
виборний період. У подоланні таких негативних явищ у
вітчизняному розвитку місцевого самоврядування, без-
перечно, корисним буде використання досвіду євро-
пейських країн, в яких розпочалося впровадження Е-
демократії, тобто "використання електронних техно-
логій зв'язку, таких як Інтернет і мобільні телефони, для
поліпшення якості демократичних процесів в умовах
прямої або представницької демократії" [18]. На пере-
конання Д.В.Яковлева, "система електронної демократії
обіцяє зробити уряд більш ефективним, швидше реагу-
ючим на зростаючі вимоги часу, більш прозорим та ле-
гітимним, а також впровадити кращі публічні послуги"
[16, с. 103].

ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У рамках цієї статті неможливо детально дослідити
особливості формування Е-спільнот регіонального
рівня, вплив і взаємозалежність функціонування "тра-
диційних" медіа і Е-спільнот, технологічний і ресурсний
потенціал різних УКП у місцевому самоврядуванні при
роботі в режимі Е-комунікацій. Але на даному етапі об-
межимося висновком про перспективність наукових
досліджень Е-комунікацій в сфері місцевого самовря-
дування. Адже всі чинники, що гальмують розвиток Е-
комунікаціїй, знаходяться у переліку основних пере-
шкод для розвитку громадянського суспільства, дієво-
го місцевого самоврядування. Відповідно більш широ-

ке застосування Е-комунікацій у місцевому самовряду-
ванні (внаслідок їх несумісності з обмежуючими фак-
торами), на нашу думку, може суттєво впливати на роз-
виток громадянських інститутів як на локальному, так і
на загальнодержавному рівні.
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