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ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 

ПОЛІТИЧНОГО РЕКЛАМУВАННЯ ЯК ПОТРЕБА ЧАСУ 

 

Розглядається та аналізується поступове впровадження в Україні конкурентної 

та демократичної моделі виборчої системи і разом з нею – демократичних принципів 

політичного рекламування, які є невід’ємними ознаками демократичних перетворень в 

країні та потребою часу. 

Ключові слова: політичний режим, реклама, політична реклама, рекламістика, 

виборчий процес, виборча кампанія, демократичні перетворення, імідж, політичні 

технології. 

 

Бабина В. А. Внедрение в Украине демократических принципов политического 

рекламирования как потребность времени. 

Рассматривается и анализируется постепенное внедрение в Украине 

конкурентной и демократической модели избирательной системы и вместе с ней – 

демократических принципов политического рекламирования, которые являются 

неотъемлемыми признаками демократических преобразований в стране и 

потребностью времени. 

Ключевые слова: политический режим, реклама, политическая реклама, 

рекламистика, избирательный процесс, избирательная кампания, демократические 

преобразования, имидж, политические технологии. 

 

Babina V. O. Implementation of democratic principles of political advertising in Ukraine 

as a necessity nowadays. 

In the conditions of the democratic political mode technologies, which are based on the 

picture of communicative nature of political power which will be realized in elections and 

other institutes of representative democracy, are more used, predominance of humanitarian 

constituent above instrumental in the political advertising. At that time, the tendencies of 

centralization of power, vertical orientation of information technologies increase in 

authoritarian countries («from above – downward»). 

On a way to effective political communication in electoral period absence of mechanism 

of «feed-back» and lack of development of horizontal political communication, low level of 

informatization of both country on the whole and public authorities, become also absence in 

mass-media of position which would be of interest not oligarchic groups and state institutes, 

but all society. 

Trying to influence on public opinion, political actors come running to the political 

advertising as manipulative technology with the purpose of the hidden discredit of opponents, 

but not agitating of public for own political projects. 

The phenomenon of the political advertising is investigated from different theoretical 

and methodological positions. Each such approach is characterized an ambiguousness and 

heterogeneity of perception of the indicated category and plenty of determinations. It is 

possible to talk about such basic approaches to advertising and political advertising, as 

communicative, functional, material, sectorial, cultural and so. 

On the whole, one the most essential and influential instruments of election campaigns is 

the political advertising which gives political actors wide possibilities for manipulation the 

consciousness of electorate. 
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The political advertising is inalienable part of the electoral political marketing which is 

the subject of political process use with the purpose of influence on public opinion. Within 

informative and propagandist function, the political advertising influences on maintenance 

and quality of social values, traditions and norms which regulate political relations. Level 

and character of political knowledges, estimations and actions of citizens, on which the 

political advertising carries out influence, is determined by political culture of society. 

Key words: political regime, advertising, political advertising, advertology, electoral 

process, election campaign, democratic transformations, image, political technologies. 

 

В сучасних умовах технологічного розвитку та зростання впливу рекламістики на 

усі сфери суспільства змінюється її роль у політичному просторі. З поодиноких 

повідомлень у друкованих мас-медіа на початку минулого століття політична 

рекламістика трансформувалась у потужний інституціональний засіб формування 

політичного «порядку денного», який часто підпорядковує власній логіці діяльність 

політичних та соціальних інститутів, певною мірою визначає темп та напрями 

політичних процесів. 

У сучасних умовах можна говорити про те, що відбувається процес 

інституціоналізації політичної рекламістики, який інтегрує технологічні можливості 

мас-медіа та формує медіа-політичну систему. Інститут політичної рекламістики 

виконує не лише інформаційну функцію передачі повідомлень, але і формує 

громадську думку, визначає порядок денний суспільства та політичної еліти, утворює 

сутнісні характеристики політичної взаємодії влади та громадян. 

У такій ситуації зростає прикладна роль політичної рекламістики, яка 

спрямовується на досягнення конкретних політичних цілей окремих учасників 

політичної взаємодії. Особливо це стосується періоду виборчих змагань, в яких 

перевага надається іміджевим технологіям політичної рекламістики над програмовими 

та ідеологічними основами діяльності політичних акторів.  

Саме тому дослідження інституціоналізації політичної рекламістики в умовах 

демократизації суспільства є актуальним науковим завданням як для політичної теорії, 

так і практики політичних відносин. 

Вплив рекламістики на весь ансамбль суспільних відносин досліджується як 

окрема проблема, що потребує міждисциплінарного підходу. У світовій 

гуманітаристиці варто відзначити таких авторів, як А. Дернер, Т. Кларк, К. Крос, 

Р. Гакет, Н. Луман, В. Межуєв, П. Норіс, С. Патрушев, О. Соловйов, Дж. Томпсон та ін. 

Не залишились осторонь і українські дослідники політичної комунікації і 

комунікативних технологій, зокрема О. Білоус, Д. Видрін, А. Пойченко, В. Гура, 

О. Зернецька, Л. Климанська, В. Коляденко, М. Кравчук, Ю. Пахомов, Г. Почепцов, 

Р. Різун, Н. Ротар, А. Сіленко, В. Шкляр, В. Храмов, І. Шаблінський, Д. Яковлев та ін. 

Метою статті є визначення впливу політичної рекламістики на перебіг соціально-

політичного процесу в умовах демократизації суспільства в його політологічному 

вимірі. 

Досягнення мети дослідження обумовило вирішення наступних дослідницьких 

завдань: 

– визначити сутність рекламістики як механізму символізації політичного простору; 

– дослідити основні теоретичні підходи до аналізу політичної реклами; 

– розглянути чинники впливу на ефективність політичної реклами в умовах 

демократизації політичного процесу та принципи політичної реклами у 

демократичному суспільстві; 

– дослідити інституціональні та функціональні особливості політичної рекламістики в 

Україні. 
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У процесі демократизації взаємодії української влади та суспільства посилюється 

політична конкуренція, з’являються та набувають потужного політичного впливу 

альтернативні офіційним джерела інформації та нові канали політичної комунікації 

(зокрема мережа Інтернет). 

В умовах демократичного політичного режиму все більше застосовуються 

технології, які ґрунтуються на уявленні про комунікативну природу політичної влади, 

що реалізується у виборах та інших інститутах представницької демократії, 

переважанні гуманітарної складової над інструментальною у політичному 

рекламуванні. У той же час в авторитарних країнах посилюються тенденції 

централізації влади, вертикальної спрямованості інформаційних технологій («зверху – 

вниз»). 

На заваді ефективній політичній комунікації у виборчий період стають також 

відсутність механізму «зворотного зв’язку» та нерозвиненість горизонтальної 

політичної комунікації, низький рівень інформатизації як країни в цілому, так і органів 

державної влади, відсутність у мас-медіа позиції, яка репрезентувала б не інтереси 

олігархічних груп та державних інститутів, а усього суспільства. 

Саме у цих умовах основною вимогою до успішної виборчої кампанії стає 

організація ефективної взаємодії з громадськістю. Цей процес відбувається двома 

шляхами: безпосередньо й опосередковано. У сучасному світі переважають саме 

опосередковані комунікації, які реалізуються за допомогою мас-медіа. При цьому 

можна констатувати, що рекламні технології використовуються у тому числі з метою 

посилення політичної конфронтації, боротьби за повноваження, а у виборчих кампаніях 

переважає наголос на підкреслення недоліків конкурентів, паплюження їхнього іміджу. 

Намагаючись вплинути на громадську думку, політичні актори вдаються до 

політичної реклами як маніпулятивної технології з метою прихованої дискредитації 

опонентів, а не агітації громадськості за власні політичні проекти. 

Феномен політичної реклами досліджується з різних теоретико-методологічних 

позицій. Кожний такий підхід характеризується неоднозначністю та неоднорідністю 

сприйняття вказаної категорії та великою кількістю визначень. Можна говорити про 

такі основні підходи до реклами та політичної реклами, як комунікативний, 

функціональний, матеріальний, галузевий, культурологічний. 

За визначенням В. Горбатенка, політична реклама – це «форма комунікації; 

друковане, рукописне, усне, або графічне повідомлення про особу, політичну силу 

(партію, рух, групу), платформу, програму, ідею, що оплачується та виходить 

безпосередньо від самої зацікавленої особи (партії, руху, групи) чи її представника з 

метою зростання популярності, збільшення кількості прихильників, отримання голосів 

чи публічної підтримки. Політична реклама класифікується за спрямованістю на 

аудиторію, широтою охоплення аудиторії, каналами розповсюдження, цільовим 

призначенням. За характером політична реклама поділяється на інформативну, 

порівняльну, нагадувальну тощо. Жанри політичної реклами: інформаційний (замітка, 

інтерв’ю, репортаж), аналітичний (кореспонденція, стаття, огляд, рецензія, коментар), 

публіцистичний (замальовка, нарис)» [1, с. 624]. 

Аналогічне визначення дає і Л. Климанська: «Реклама політична – форма 

безособового звернення до людини, яка в умовах вільного та конкурентного вибору 

інформації націлена на створення у неї позитивного образу політичного товару 

(кандидата, інституту, символу), що мобілізує її на відповідну підтримку. Кінцева мета 

політичної реклами – в емоційній та лаконічній формі довести до людини сутність 

політичної платформи партії, образ кандидата або іншого політичного суб’єкта і тим 

самим сформувати ставлення до них зі сторони якомога ширшого кола громадян, 
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стимулювати їх до реальних дій, спрямованих на їхню підтримку. Метою політичної 

реклами є заохотити виборця проголосувати за визначену політичну силу» [2, с. 343]. 

Однією з найважливіших ознак демократичного політичного режиму є реалізація 

права громадян на вільне волевиявлення в електоральному процесі та доступ до 

інформаційних джерел усіх видів. У наукових візіях виділяють наступні основні 

підходи до формування виборчої стратегії: соціально-економічний, програмний, 

адміністративний, професійно-корпоративний, проблемний, адресний, стереотипний, 

комплексний та рекламний [див. детал.: 4]. 

В цілому одним найбільш важливих та впливових інструментів проведення 

виборчих кампаній є політична реклама, що надає політичним акторам широкі 

можливості для маніпуляції свідомістю електорату. Політична реклама є невід’ємною 

частиною виборчого політичного маркетингу, який суб’єкти політичного процесу 

використовують з метою впливу на громадську думку. Виконуючи інформаційну та 

пропагандистську функцію, політична реклама впливає на зміст та якість соціальних 

цінностей, традицій і норм, які регулюють політичні відносини. Рівень та характер 

політичних знань, оцінок та дій громадян, на які здійснює вплив політична реклама, 

визначає стан політичної культури суспільства. 

Роль реклами реалізується в її впливі на результати виборчих кампаній, що 

зумовлюють певну розстановку політичних сил в органах державної влади, а також у 

забезпеченні матеріальних підвалин існування незалежних мас-медіа, адже саме доходи 

від реклами є головним джерелом фінансування мас-медіа. У свою чергу фінансово 

незалежні мас-медіа є важливим чинником формування засад демократичної політичної 

взаємодії. 

Реклама виконує важливі суспільно-політичні функції: ідеологічну, освітню 

(навчальну), психологічну, естетичну. На думку української дослідниці Н. Лютко, 

«політична реклама в Україні має такі особливості: застосування реклами як основного 

інструменту маніпуляції – використання у виборчих кампаніях прийомів НЛП, 

ериксонівських методів, методу «навішування ярликів», «ефекту ореола», прихованої 

реклами, рейтингів, соціологічних досліджень тощо; значний вплив середовища на 

політичну рекламу та її сприйняття, а також на (не)співпадіння декларованого в рекламі 

та реальної діяльності суб’єктів виборчих процесів; «непрозорість» фінансування 

виборчих кампаній, неспівпадіння рекламованих цінностей та сум, витрачених на 

фінансування рекламної кампанії; обмежений вплив ціннісних орієнтацій електорату на 

рекламу, зокрема на її когнітивний та емоційний аспект, та вплив реклами на 

формування нових цінностей через утворення образів, стилів, ідеалів; емоційність та 

персоніфікованість української політичної реклами; «розмитість» ідеологічних 

спрямувань та ціннісних орієнтацій політичних партій в Україні; незначний вплив 

основних видів регуляторів рекламної діяльності на створення політичної 

реклами» [3, с. 4]. 

Серед різноманітних джерел інформації у сфері політичної рекламістики не 

втрачають популярності агітаційні форми минулих століть, такі як плакати та листівки, 

що відносяться до засобів зовнішньої реклами. 

У політичній рекламі використовуються як технології маніпуляції масовою 

свідомістю, політичні технології, так і прийоми, які застосовуються в комерційній 

рекламі. 

Регулювання рекламної діяльності у виборах в умовах становлення політичного 

ринку в Україні в процесі демократизації суспільства ускладнюється такими 

чинниками: 1) відсутністю ідеологічної ідентифікації політичних сил; 2) відсутністю 

ціннісного консенсусу серед еліти та ціннісне розмежування українського суспільства 

за регіональною ознакою; 3) неконсолідованістю політичної еліти; 4) ігноруванням 
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інтересів «споживачів» реклами – виборців, застосування «брудних» стратегій для 

отримання результатів через нав’язування інтересів та цінностей; 5) відсутністю єдиних 

правил гри в політичному полі, а також двозначністю норм Конституції та 

законодавства, ситуаційністю їх застосування відповідно до інтересів суб’єкта, що має 

вагомий вплив у політичному полі. 

Основу нормативно-правового забезпечення рекламної діяльності в сучасній 

Україні становлять такі нормативні акти: Конституція України, Закони України «Про 

інформацію», «Про телебачення та радіомовлення» та багато інших. Важливим кроком 

у формуванні ринку рекламної діяльності та політичної реклами стало прийняття в 

1996 р. Верховною Радою України першої редакції Закону України «Про рекламу». У 

ньому було визначено найголовніші терміни рекламної діяльності, загальні вимоги до 

реклами, особливості рекламування деяких видів товарів. Цей закон також визначив 

головні суб’єкти контролю за рекламною діяльністю в Україні, започаткував 

Координаційну раду з питань реклами при Кабінеті Міністрів України, проголосив 

права громадських об’єднань у сфері реклами. 

У 1997 р. прийнято Закон України «Про внесення змін та доповнень у деякі 

законодавчі акти України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про рекламу». 

Важливим моментом також стало формування механізму відповідальності за 

порушення законодавства про рекламу. 

Зміни, що відбулися в практиці реклами, спонукали до перегляду положень Закону 

України «Про рекламу», і в останні роки зроблені серйозні шляхи у цьому напрямі. 

З усієї сукупності прийомів комерційної реклами можна виділити найбільш 

впливові групи, які можуть бути використані в політичній рекламі, а саме: 

– група прийомів, спрямованих на почуттєву сферу аудиторії (створення певного 

емоційного фону, емоційний тиск, кольорові контрасти, поєднання кольорів); 

– група прийомів впливу, що орієнтовані на формування довіри аудиторії; 

– група прийомів впливу через стереотипи, архетипи, метафори, міфи, асоціації; 

– група прийомів впливу за допомогою зображувальних засобів, прийоми 

відеориторики; 

– група прийомів, які орієнтовані на запам’ятовування аудиторією рекламного 

повідомлення. 

Будучи складовою частиною політичного маркетингу, політична реклама як 

політична технологія реалізації влади дозволяє сформувати привабливий імідж 

політика чи політичного інституту та в результаті спонукати виборця до відповідної 

електоральної поведінки. 

В Україні поступово впроваджується конкурентна та демократична модель 

виборчої системи і разом з нею – демократичні принципи політичного рекламування. 

Важливими чинниками розвитку рекламного ринку в Україні стали: 

інституціоналізація політичної конкуренції, зменшення впливу адмінресурсу, що 

зумовило потребу політичних еліт апелювати до електорату в боротьбі за владу; 

легалізація фінансування політичної реклами (з 2002 р.), професіоналізація сфери 

політичного рекламування; зростання громадянської компетентності виборців та ін. 

Процес комунікації включає п’ять фундаментальних складових: комунікатор; 

отримувач; механізм передачі; повідомлення; ефект. Таким чином, у найзагальнішому 

вигляді формула комунікації постає як процес, під час якого комунікатор надсилає 

певне повідомлення отримувачу за допомогою певного механізму, викликаючи тим 

самим певний ефект. 

Особливостями комунікативного контакту в політичній рекламі є те, що політична 

реклама, відбиваючи суть політичної платформи певних політичних сил, спрямовує 

виборців на їхню підтримку, формує й впроваджує в масову свідомість бажані уявлення 
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про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на 

голосування. Отже, вона здійснює певним чином спрямований адресний зв’язок між 

політичними силами та електоратом, використовуючи гранично доступну для 

сприйняття й зрозумілу основній масі населення знакову систему. Тому політична 

реклама стає свого роду провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, що 

живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства. І від того, які ідеї потрібні 

суспільству, якого кандидата воно сприймає і підтримує, можна судити про вектор 

розвитку самого суспільства. Тому поступове впровадження в Україні конкурентної і 

демократичної моделі виборчої системи, затвердження і розповсюдження 

демократичних принципів політичного рекламування, яке є невід’ємною ознакою 

демократичних перетворень у країні, є нагальною потребою часу. 
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МИСТЕЦТВО І СУБКУЛЬТУРНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РАДИКАЛІЗМ 

 

Проаналізовано особливості використання суб’єктами молодіжного радикалізму 

засобів мистецької активності для формування соціально-протестних ідей. Зроблено 

висновок про те, що протестний потенціал молодих радикалів знаходить своє 

найповніше втілення у рок-культурі – специфічній течії, яка формує засади пізнання й 

освоєння соціальної дійсності молодими людьми через радикальний опір і бунт. 

Ключові слова: політичний процес, молодіжний радикалізм, субкультурні течії, 

рок-культура, соціальний протест. 

 

Васильчук Е. О., Чернова Л. П. Искусство и субкультурный молодежный 

радикализм. 

Проанализированы особенности использования субъектами молодежного 

радикализма средств художественной активности для формирования социально-

протестных идей. Сделан вывод о том, что протестный потенциал молодых 

радикалов находит свое наиболее полное воплощение в рок-культуре - специфическом 

течении, формирующем основы познания и освоения социальной действительности 

молодыми людьми через радикальное сопротивление и бунт. 


