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ВСТУП

Одним з базових елементів демократії є вільний ринок, у тому 
числі – ринок управлінців у сфері політики, коли конкурс є основою:

– з одного боку – селекції кандидатів;
– з іншого боку – інструментом формування мотивації.
Саме на основі конкуренції ймовірність потрапити у владно-

управлінські структури вище у якісно підготовлених кадрів.
Однак процес підготовки таких кадрів – довготривалий, тому 

заміна старої “номенклатурної гвардії” новим поколінням управ-
лінців відбувається не так швидко, як того вимагають виклики  
XXI століття. Тим паче, що реалізації отриманих управлінцем знань 
перешкоджає корпоративна солідарність, що ґрунтується на уста-
лених функціональних зв’язках управлінського середовища. І це 
притому, що ефективність влади проявляється в способах рішення 
завдань, коли на зміну методам “латання дір” і “гасіння пожеж” по-
винне прийти розуміння необхідності системності управління:

1. Стратегічного планування політичних рішень, що прий-
маються;

2. Континуально-динамічна корекція прийнятих рішень у від-
повідності до вимог ситуації – зміну стану системи;

3. Відповідальності за створене.
Унаслідок професійними управлінцями повинні бути не тіль-

ки висококласні фахівці, але й патріоти своєї країни, що прагнуть 
бути корисними суспільству й готовими відповідати за прийня-
ті рішення. Досвід підготовки політичних експертів показує, що 
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4 Вступ

працевлаштовані за професією ті випускники й роблять успішну 
кар’єру, які вміють:

– забезпечити ідеологічну спрямованість і організаційну роботу 
політичної сили;

– організувати управлінську діяльність державних інституцій;
– надати кваліфіковану допомогу в організації й проведенні 

виборчої кампанії;
– застосувати весь арсенал комунікативних впливів.
“Політичний менеджмент” є дисципліною новою, тільки структу-

рованою у форматі державного стандарту. Стрижнем управлінської 
науки стає знання про політичні технології, які визначаються як: 
“сукупність послідовно застосовуваних процедур, прийомів і способів 
діяльності, спрямованих на …  ефективну реалізацію цілей і завдань 
політичного суб’єкта в певний час і в певному місці”. Однак застосу-
вання політичних технологій визначається ще й середовищем – тобто 
умовами їхнього застосування.

На даний час трансформація державної форми правління прак-
тично у всіх країнах світу привела до бачення не тільки інформацій-
ної суті самого процесу, але й до державної експансії, що дає змогу 
розглядати боротьбу за владу як в державі, так й поза межами у 
форматі інформаційної війни. Як стверджує С. Расторгуєв: “Суть 
її складається в завоюванні країн і народів шляхом впровадження 
в керівництво чужої країни власних ставлеників, носіїв власної 
ідеології й власних інтересів винятково інформаційними методами 
впливу, які називаються демократичними виборами у владу”.

Нинішній час – час тотального зростання обсягів інформацій-
них потоків у всіх сферах життєдіяльності цивілізації – характери-
зується як перехід від “індустріального суспільства” до “суспільства 
інформаційного”. У соціальному форматі інформаційного простору 
все частіше використовується таке поняття як “інформаційні тех-
нології”, коли кардинально трансформується середовище існування 
цивілізації й, як наслідок:

– способи виробництва й світогляд людей;
– технології реалізації управління як в державі, так і в системі 

міжнародних відносин;
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– можливості й значення системи засобів масової комунікації 
(ЗМК) цивілізації.

Тотальне насичення біосфери телекомунікаційними системами 
призвело до того, що “симбіоз людини з інформаційними мережа-
ми стає новим етапом еволюції цивілізації, коли інфраструктура 
телекомунікаційних систем пронизує біосферу по всіх рівнях ієрархії 
організації речовини всесвіту, включаючи кожну людину”.

Передусім, таке бачення ситуації дало змогу прийти до ро-
зуміння того, що “формально на людство можна дивитися як на 
інформаційну … систему, що складається з елементів-людей, між 
якими існує інформаційна взаємодія... Формально на мозок окре-
мо взятої людини можна дивитися як на інформаційну систему, 
що самонавчається, і складається з елементів-нейронів, між якими 
існує інформаційна взаємодія… При цьому елементи систем іноді 
гинуть, іноді народжуються, і те, і інше приводить до зміни інфор-
маційних зв’язків…”, отже, робить висновок Н. Вінер: “Реальність 
може й повинна бути пояснена насамперед у термінах інформації й 
комунікації”.

Цілком вірогідно, що головну роль у системі як вертикаль-
них, так і горизонтальних зв’язків всіх елементів цивілізації як 
самостійної інформаційної системи відіграє система ЗМК. Роль, яка 
у контексті глобалізації дає змогу виявляти й моделювати виклики 
сучасності – проблеми інформаційної безпеки як окремої особистості 
або суспільства, так і цивілізації загалом. І цілком природно, що 
досліджувати ці процеси й викликувані ними проблеми потрібно 
крізь призму інформації, тому що: “Будь-який процес управління, 
крім виключно функціональних характеристик типу: повнота зво-
ротного зв’язку, затримка в ухваленні рішення, час реакції й ін., 
характеризується метою. А так, як процес управління системою 
протікає в гострій інформаційній боротьбі, то цілі управління часто 
бувають приховані від самої системи в механізмі управління, який 
виділився з неї”.

Унаслідок цього управління спрямоване на досягнення еконо-
мічних переваг, тому що, як засвідчує І. Валерстайн: “… три … сфе-
ри колективних людських дій – політична, економічна й соціальна 
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не є автономними сферами людської дії. У них немає своєї окремої 
внутрішньої “логіки” і, більше того, переплетення обмежень, мож-
ливостей, рішень, норм і “раціональностей” такого, що жодна при-
йнятна дослідницька модель не може розділити фактори відповідно 
до зазначених категорій політичного, економічного й соціального... 
Існує єдиний “набір правил” ... усередині яких діють ці ... структури”, 
єдиною й природною об’єднувальною ланкою яких є інформація і її 
ретранслятор – система засобів масової комунікації цивілізації.

Трансформація довільної системи зводиться передусім до зміни 
числа елементів і/або зв’язків між елементами, що відповідно при-
зводить до зміни структури – елементної бази – системи. З погля-
ду системних перетворень, як соціальна реформа, так і революція є 
структурними перетвореннями. Унаслідок цього значимими є такі 
трансформації, які зумовлюють до утворення якісно нової систе-
ми, коли кількісні зміни елементної бази системи призводять до 
якісних перетворень системи і, як наслідок, – до формування нових 
цілей. Унаслідок цього такі зміни в системі відбуваються як під час 
зовнішньої, так і внутрішньої інформаційної взаємодії.

Із курсу “Системології” відомо, що для трансформації довільної 
системи необхідна поява відповідного механізму запуску процесу. 
Особливо велика роль такого механізму в соціальних системах, 
коли, зібравшись у великій кількості, юрба втрачає самоконтроль і 
потенційно це сліпа руйнівна сила та, як наслідок, легко піддаєть-
ся довільному інформаційному впливу. Відповідно, як стверджує  
І. Прангішвілі, практично всі значимі “історичні події, включаючи 
революції й геноцид, були проявом масової істерії через різні спус-
кові механізми”, а каталізатором таких процесів була і є система за-
собів масової комунікації (ЗМК). Тобто провідна роль у політичних 
процесах належить інформаційним аналітикам, тому що об’єктами 
їхньої діяльності є:

– по-перше, інформація, а не техніко-технологічні системи;
– по-друге, її контент – зміст, а не формальний аспект. Саме цей 

аспект роботи з інформаційними ресурсами, які забезпечують 
ефективність управління, становить ядро інформаційних наук 
у країнах розвинених демократій.
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Інформаційна політика держави як галузь соціальної інформатики 
є її соціально-політичною складовою, у цьому аспекті інформаційна 
політика є інформатикою ЗМК, що трактує те, як система ЗМК формує 
ідеологічні погляди, думки й оцінки, що визначають побут і куль-
туру поведінки людей. У такому контексті значною проблемою для 
України постає питання про державне регулювання й формування 
продержавницьких поглядів суспільства шляхом введення в освітні 
курси навчальних закладів відповідних дисциплін і, передусім під час 
підготовки співробітників і фахівців системи державного управління 
й системи ЗМК. 

Аналіз навчальних спеціальностей, що вводяться останнім часом, 
і перспективних напрямів досліджень у європейських університе-
тах показує, що значну увагу приділяють так званим “інформацій-
ним” спеціальностям і наукам. Сьогодні в усіх університетах Європи 
здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів інформаційних наук 
і введена практика присвоєння вчених ступенів за інформаційними 
науками. Унаслідок цього до інформаційних наук у країнах Євросоюзу 
відносять галузі знань і діяльності, які безпосередньо не пов’язані з 
технічними проблемами тому, що нові спеціальності мають міждис-
циплінарний щодо традиційних наук управлінський характер.

Однією з таких спеціальностей і є політичний менеджмент. Тобто 
політичний менеджмент – це один з видів управлінських відносин у 
політиці, у форматі якого вирішуються специфічні завдання форму-
вання й зміцнення авторитету державних і політичних діячів, ство-
рення привабливих образів державних установ, політичних партій, 
груп тиску, формування електоральних переваг населення, організації 
політичних союзів або блоків. Головною особливістю політичного 
менеджменту є те, що суб’єкт управління, який прагне досягти певної 
мети, не має змоги створювати загальнообов’язкові норми й опира-
тися на право “легітимного насильства”.

Навчальний посібник “Політичний менеджмент” написано на 
підставі:

1. Інформаційного підходу до дослідження будь-яких процесів і 
явищ – “Інформаційного виміру цивілізації”.
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2. Адаптованої для гуманітарних спеціальностей теорії систем – 
“Системології”. 

Вважаємо за приємний обов’язок висловити щиру вдячність  
М. Грачову, С. Дацюку, Г. Пушкарьовій, В. Сороченку, деякі резуль-
тати досліджень яких були адаптовані до заявленої проблематики і 
органічно увійшли в структуру навчального посібника.

Розділ 1

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Через те, що:
1. Сьогодні в науковому співтоваристві не існує єдиної базової 

парадигми застосування теорії управління, теорії систем, теорії 
масової комунікації і теорії масової інформації в політичній теорії 
і практиці.

2. Реальність має бути пояснена в термінах “інформація” і 
“комунікація”: потрібно розглянути поняття “влада” крізь призму 
понять “інформація” і “комунікація” і, як наслідок, виявити природу 
політичної комунікації.

§ 1.1. Влада як комунікація

У авторській роботі “Влада” Н. Луман розглядає теорію влади 
як комунікацію, в той час, коли гуманітарні системи існують зав-
дяки самоорганізації і її координації владою, яка, відповідно, сама 
реалізується за допомогою комунікації.

В комунікації суб’єкт політичного процесу реалізує дві функції:
1. Створення невизначеності ситуації.
2. Пропозиції об’єкту політичного процесу рішення, яке породжує 

визначеність ситуації.
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