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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Формування історичного типу 

суспільства, яке називають сучасним, розвиток політичних відносин як його 

невід’ємної складової відбувається у діалектичній взаємодії із засобами масової 

інформації, які виступають не лише масовим ретранслятором, але й 

виробником політичної інформації. Одним із таких медіа є художній 

кінематограф. Разом із іншими ЗМІ він став не просто технічним інструментом 

передачі масовому споживачу політичних повідомлень, але й фактором 

конструювання суспільних уявлень про політичну реальність, чинником впливу 

на самі політичні процеси. 

Роль медіа в сучасній політиці протягом ХХ століття стала не лише 

темою суспільного обговорення, а й важливим предметом політологічних та 

філософських досліджень. Науковці, письменники, філософи, журналісти 

продовжують осмислювати сутність революційних інформаційних змін 

останнього століття, виявляти те, наскільки наш власний світогляд 

обумовлюється засобами масової комунікації. Протягом другої половини ХХ 

століття особливим предметом наукового дискурсу в цьому контексті було 

телебачення, а в останні роки фокус уваги дослідників змістився на мережу 

інтернет. В той же час, художнє кіно знаходиться переважно на маргінесі 

розгляду впливу медіа на політичні процеси, що викликано, передусім, 

уявленням про «відірваність» кіно від актуального політичного порядку 

денного, про його другорядність як джерела політичної інформації у порівнянні 

з іншими медіа, переважно розважальним характером кінопродукції. 

Представники низки наукових та філософських дисциплін, що різною 

мірою звертались до проблеми зв’язку художнього кіно та політики, 

досліджували цю тему з точки зору кінознавства, теорії масових комунікацій, 

соціальної психології, культурології, семіотики, тощо. Проте комплексне 

політологічне дослідження даної проблеми, що базувалося б на напрацюваннях 

теоретиків з означених сфер – відсутнє.  

Тим не менше, в реальній політичній практиці кінематографу завжди 

приділялось багато уваги. Вже в перші роки після появи його почали 

використовувати з пропагандистською метою. В Радянському Союзі і Третьому 

Рейху кіно офіційно визнавалось головним засобом політичної пропаганди. 

Сьогодні, де-факто, кіно є важливим елементом формування масових уявлень 

про політику, засобом експорту інформаційно потужними державами своєї 

культури, ідеології та способу життя. Не дивлячись на це, більшість 

дослідників проблем взаємодії політики та медіа часто оминають той факт, що 

кіно є унікальним видом ЗМІ, який за особливостями свого масово-

психологічного впливу суттєво відрізняється від телебачення, преси, радіо чи 

інтернету. 

Роль кіно у політичних процесах є важливим питанням і для сучасної 

України, оскільки наша держава, фактично самоусунувшись від підтримки 

національного кінематографу, сьогодні є територією впливу інших держав на 

політичну свідомість українців засобами кіно. Роль же кіно в процесах 
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політичної соціалізації, легітимації політичної влади, у формуванні засобами 

кінопропаганди масових уявлень про національну історію, сьогодення і 

майбутнє, лише належить всебічно дослідити. 

Аналіз ролі кіно в політиці актуальний ще й тому, що художній 

кінематограф є ресурсом у політичних процесах, що, як демонструє практика, 

може використовуватись як для нагнітання масової політичної істерії, 

насадження політичних міфів, так і бути фактором політичної консолідації, 

елементом розбудови громадянського суспільства. Тобто кінематограф є 

потужним, проте сам по собі ідеологічно індиферентним інструментом, зміст 

практичного використання якого залежить від комплексу факторів, які також 

належить дослідити.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

ролі, розкриття причин, особливостей та напрямів впливу художнього кіно на 

політичні процеси сучасного суспільства. Реалізація поставленої мети зумовила 

вирішення наступних задач дослідження: 

- визначити місце художнього кіно в політичних процесах на основі 

аналізу існуючих підходів до дослідження їх складових; 

- з’ясувати роль художнього кіно у процесі політичної соціалізації через 

дослідження психологічних аспектів впливу кіно на цей процес, а також 

соціалізуючих особливостей кінематографу як медіа та мистецтва; 

- визначити особливості легітимації політичної влади засобами 

художнього кіно за допомогою аналізу змістових елементів фільму; 

- дослідити особливості використання художнього кіно як одного з 

елементів системи політичної пропаганди через з’ясування ролі кінематографу 

у такій пропаганді, аналіз впливу кінопропаганди на формування уявлень про 

політичну реальність та виокремлення ключових етапів практичного 

застосування кіно з пропагандистською метою. 

Об’єктом дослідження є політичні процеси у сучасному суспільстві, та 

зокрема, роль в них засобів медіа. 

Предметом дослідження є художнє кіно як вид медіа і мистецтва та його 

вплив на політичні процеси у сучасному суспільстві. 

Основними методами дослідження є системний, структурно-

функціональний, інституціональний, порівняльний та конкретно-історичний. 

Системний та структурно-функціональний методи використовуються в аналізі 

внутрішньої структури політичних процесів та місця у них художнього кіно, 

ролі кінематографу в системі медіа. Інституціональний метод використовується 

для виокремлення суб’єктів політичного процесу, таких як держава, її інститути 

та окремі актори в процесі формування політико-ідеологічного змісту 
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художнього кіно. Порівняльний метод застосовується в аналізі факторів 

відмінностей та співвідношення ролі кіно та інших медіа, а також інших видів 

мистецтв у політичних процесах. Автор також послуговується порівняльним 

методом в аналізі практичних аспектів використання кінопропаганди в різних 

державах та за різних політичних режимів. Конкретно-історичний метод 

використовується у дослідженні факторів політичного впливу художнього кіно 

у процесі становлення масового суспільства, а також в аналізі основних етапів 

розвитку кінопропаганди. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено комплексне дослідження ролі 

художнього кіно в політичних процесах сучасного суспільства. Дане 

дослідження базується на інструментарії та методології, яка традиційно 

використовується для вивчення політичних процесів. На відміну від існуючих 

наукових робіт з теми, дане дослідження політичної ролі кінематографу носить 

міждисциплінарний характер: автор спирається як на напрацювання теоретиків 

політичної науки, так і кінознавства, соціальної психології, соціальної 

філософії, масових комунікацій. У межах проведеного дослідження отримано 

наступні основні результати, що відзначаються науковою новизною і 

виносяться на захист: 

- вперше у вітчизняній науці визначено місце художнього кіно у 

політичних процесах відповідно до суб’єктного та системного підходів. В 

межах суб’єктного підходу автор визначає кінематограф як специфічний ресурс 

у політичному процесі. У відповідності до системного підходу фактор впливу 

кіно виокремлюється: у межах інституціональної підсистеми – в процесі 

формування уявлень про державні пріоритети, інтереси, а також процесі 

легітимації політичної влади і державних інститутів; у нормативній підсистемі 

– в процесі творення етичних еталонів в сфері політичного та процесі 

поширення і засвоєння норм політичної участі; у функціональній підсистемі – в 

процесі ідейно-стильової візуалізації політичного режиму; у комунікативній 

підсистемі – у процесі формування політичного дискурсу; у духовно-

ідеологічній підсистемі – в процесі формування політичної культури і процесі 

творення образу національної історії; 

- запропоновано ввести у науковий обіг поняття «кіноідеологія», яке 

визначається як увесь комплекс політичного змісту фільму, що конкретизується 

у наборі художніх і технічних прийомів та технологій із його нав’язування. 

Визначені чотири суб’єкти творення кіноідеології, що поділяються на дві 

групи: політичні та неполітичні. До політичних суб’єктів творення кіноідеології 

автор відносить політично вмотивованих авторів кінофільму (а саме, режисерів, 

продюсерів та сценаристів) та державу через її відповідні органи або через 

окремих осіб. До неполітичних суб’єктів творення кіноідеології належать: 

суспільство через кінобізнес, який надає політико-ідеологічним запитам 

суспільства конкретної форми та політично невмотивовані автори кінофільму;  

- вперше визначено вплив художнього кіно на політичну 

соціалізацію як трьохаспектний процес, що включає: психологічний аспект, 

компонент споживання медійного контенту та інтеріоризацію політичного в 
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його естетичному (мистецькому) вираженні. Ключовими особливостями впливу 

кіно як медіа на політичну соціалізацію визначено: ілюзорний характер 

кінематографічного зображення, занижений (в порівнянні з іншими медіа) 

рівень глядацьких вимог щодо достовірності змісту, відносно високий рівень 

емоційної складової сприйняття інформації, цілковита вигаданість 

демонстрованих подій та їх сприйняття глядачем як практично реальних, 

фактор сприйняття подій від першої особи, відносна «авторитарність» 

комунікаційних умов сприйняття кіно, значна міра відстороненості кіно від 

поточних політичних подій, наявність впливу на ту частину суспільства, що не 

цікавиться політикою, функціонування політичного кіно в сфері розваг та 

відпочинку, відносно високий рівень концентрації уваги за умови перегляду 

фільму в кінотеатрі. Ключовими особливостями впливу кіно як мистецтва на 

політичну соціалізацію є фактори його синтетичності (кіно є результатом 

синтезу художніх та комунікативних засобів комплексу інших мистецтв) та 

техногенності (широке використання сучасних технічних можливостей впливу 

на глядача); 

- вперше досліджено вплив художнього кіно на процеси легітимації 

та делегітимації політичної влади через аналіз базових змістових елементів 

кінофільму. Візуально-сюжетний стиль кінофільму визначено ключовим 

змістовим елементом, що знаходиться у діалектичному зв’язку із панівним 

політичним режимом. Складовими такого стилю визначено кінематографічний 

час, простір та звук. Час у кінофільмі, який представлений сценарієм, виступає 

чинником легітимації політичної влади, експлуатуючи традиційні для культури 

фольклорні сюжети протиставлення добра та зла, героїзації, та формування 

ідеальних образів тоталітарних лідерів. Кінематографічний простір, що 

представлений кадром, доповнює легітимаційний вплив сюжету створенням 

монументальних героїчних, патріотичних сцен, усуспільненням простору 

кіногероїв, перетворенням їх на «функції» ілюстрації політичного, а також 

через особливості візуального зображення політичних лідерів. Звук в кіно є 

додатковим елементом, що посилює вплив сюжету та візуально-образної 

системи через особливості використання музики, голосу, шуму та тиші; 

- уточнено існуюче в науковій літературі визначення поняття 

кінопропаганди. Автор визначає кінопропаганду як пропагандистський вплив з 

використанням технічних, медійних та художніх засобів кінематографу. В 

такому визначенні враховуються три ключові властивості кінопропаганди: вона 

є психологічним за своєю суттю процесом; основним технічним каналом її 

поширення є медіа; головною метою пропаганди є вплив на політичну 

свідомість і поведінку мас; 

- вперше дію політичної пропаганди в художньому кіно визначено 

через функцію підміни нею існуючих уявлень про історичне минуле, 

сьогодення та майбутнє. Пропагандистське кіно створює для масового глядача 

ідеологічно забарвлені образи минулого, а сила їх дії визначається двома 

основними психологічними обставинами: довірою людини до баченого на 

власні очі та образним характером мислення. В процесі формування 

кінопропагандою образів актуальної політичної дійсності автор виокремив 
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чотири функціональні сфери: формування масових уявлень про базові 

ідеологічні конструкти, такі як народ, певна ідеологія, суспільне благо, 

справедливість; творення образів держави та її інститутів; формування 

ідеального побуту людини-представника панівної ідеології у трудовому житті, 

особистій та громадсько-політичній сферах; створення нормативного образу 

ідеальної людини та її ворогів. Засобами творення пропагандистського образу 

майбутнього визначено утопії та антиутопії, що є фактичним продовженням в 

майбутнє ідеологічним схем тріумфу або поразки панівної ідеології чи 

політичного режиму; 

- вперше у вітчизняній науці сформульовано загальну періодизацію 

розвитку політичної кінопропаганди, що включає чотири історичні етапи: етап 

започаткування пропагандистського використання кіно (1890-ті – початок  

1930-х рр), етап розвитку кінопропаганди у період формування тоталітарних 

режимів (поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап використання пропагандистського кіно 

у холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-х), та етап сучасних пропагандистських 

дискурсів (поч. 1990-х – наш час). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

сформульовані в ньому основні теоретичні положення та висновки можуть бути 

використані українськими державними органами, що визначають політику в 

галузі кіно, регулюють кіновиробництво та кінопрокат для розробки та 

вдосконалення існуючих стратегій та програм в галузі підтримки кіно та 

захисту вітчизняного інформаційного простору, а також викладачами вищих 

навчальних закладів у навчальному процесі з політичних наук та масових 

комунікацій. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на щорічних 

міжнародних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2013-2015 

роках, на Всеукраїнській науковій конференції «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні» у 2013 році та на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» в 

2015 році у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара. 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у п’яти статтях у 

фахових виданнях з політичних наук, з яких три включені у міжнародні 

наукометричні бази, та п’яти тезах доповідей у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Роботу складають вступ, чотири розділи, 

висновки і список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

197 сторінок. Список використаних джерел нараховує 130 найменувань на 12 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, 

зазначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначається 
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мета, завдання, об’єкт, предмет та основні методи дослідження, формулюються 

положення його наукової новизни, характеризуються практичне значення, 

апробація одержаних результатів і структура дисертації. 

У першому розділі «Художнє кіно як складова політичного процесу» 

здійснено огляд теоретичних джерел дослідження, обґрунтовані принципи 

вивчення політичного значення художнього кіно у його зв’язку із політичними 

процесами, визначено політичні процеси, у яких має місце фактор впливу 

художнього кіно, сформульовано суб’єкт та об’єкт такого впливу. Відповідно 

до мети дослідження систематизовано використання основних понять, 

пов’язаних із політичними процесами та художнім кіно. 

Проблема ролі художнього кіно у політичних процесах є 

міждисциплінарною, тому автор послуговувався напрацюваннями українських і 

зарубіжних науковців та філософів із декількох суміжних сфер. В контексті 

предмету дослідження інтерес становлять праці дослідників політичних 

процесів: Н. Баранова, А. Дегтярьова, Ю. Ірхіна, В. Крайтермана, В. Маслової, 

Є. Мелешкіної, А. Мельвіля, О. Муштука, Д. Погорілого, С. Решетникова, Ю. 

Розенфельда, О. Роя, Д. Тепуна. Проблему взаємодії мистецтва, медіа та 

сучасної політики знаходимо у працях А. Балларда, В. Беньяміна, А. Бергсона, 

Ж. Бодрійяра, П. Валері, Ж. Дельоза, С. Жижека, Е. Канетті, Х. Ортега-і-

Гассета, П. Московічі, О. Русакової, Ж. Еллюля. Дослідження політичного 

впливу художнього кіно, як одного із сучасних медійних засобів, засновується 

на роботах дослідників в галузі медіа: Г. Бакулєва, В. Березіна, С. Кара-Мурзи, 

В. Кондюріна, М. Маклюена, В. Михалкович, Н. Лумана, Н. Сігнореллі, П. 

Тейлора, Г. Шиллера. Політичний вплив художнього кіно має своїм об’єктом 

масового глядача, тобто є, фактично, впливом психологічним. В цьому 

контексті інтерес становлять роботи таких дослідників із сфери соціальної та 

політичної психології, в яких, зокрема, звертається увага на масово-

психологічний вплив кіно: І. Акіншева, Р. Арнхейм, А. Бандура, А. Бергер, А. 

Капська, А. Назаретян, С. Смирнов, Є. Шестопал. До проблеми семіотики кіно, 

політичного значення медійних текстів звертались: Р. Барт, М. Бахтін, Ю. 

Лотман, В. Паперний, Г Поцепцов, А. Федоров. Тема взаємодії кіно та політики 

розкривається і у працях теоретиків PR та економічних відносин: Б. Борисова, 

М. Міхальскі, Дж. Вальдфогель. Значний масив напрацювань, в яких 

досліджуються як механізми побудови кіноідеології за допомогою мистецьких 

та технічних засобів кіно, так і роботи, в яких аналізується історична практика 

взаємодії політики та кінематографу пропонує кінознавство. Варто відзначити 

таких науковців як Н. Агафонова, С. Безклубенко, Дж. Боггс, А. Васильченко, 

А. Дерябін, Н. Ігошкіна, Ю. Кравцов, З. Кракауер, Р. Майер, Дж. Міллер, К. 

Попеску, Г. Прожико, Р. Тейлор, Н. Утілова, М. Ферро, Дж. Флінн, Д. Шелтон, 

Ф. Штерн, С. Юткевич. 

Незважаючи на наявний емпіричний зв'язок між використанням кіно в 

політиці та самим перебігом політичних відносин (що теоретично 

конкретизується у політичних процесах), в науковій літературі досі відсутня 

спроба встановлення зв’язку між художнім кіно та самими політичними 

процесами. Тому у даній дисертаційній роботі художнє кіно досліджується 
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саме за допомогою інструментарію та методології, які традиційно 

використовуються для вивчення політичних процесів. 

Для виявлення місця художнього кіно у політичних процесах їх структура 

досліджується у двох вимірах: суб’єктному та системному. Відповідно до 

першого підходу політичні процеси розглядають в якості складної системи 

взаємодій зацікавлених раціональних політичних акторів. До структури 

політичного процесу, відповідно, належать: суб’єкт, типи політичних процесів, 

ресурси суб’єктів, методи досягнення політичної мети, сама мета, та об’єкт 

впливу. В такій структурі художнє кіно варто розглядати як ресурс, який 

використовується суб’єктами політичного процесу, оскільки воно є лише 

комплексом засобів, що мають потенціал політичного впливу, та 

актуалізуються у політичному процесі відповідно до мети суб’єкта політики.  

Суть системного підходу полягає у розгляді політичної системи як 

суперсистеми, що має ряд підсистем, а динаміка їх темпоральних змін є 

політичним процесом. У відповідності до системного підходу художнє кіно є 

фактором цілого ряду політичних процесів. В межах інституціональної 

підсистеми: процесу формування уявлень про державні пріоритети та інтереси, 

а також процесу легітимації політичної влади і державних інститутів. В 

нормативній підсистемі: процесу творення етичних еталонів в сфері 

політичного та процесу поширення і засвоєння норм політичної участі. У 

функціональній підсистемі: процесу ідейно-стильової візуалізації політичного 

режиму. У комунікативній підсистемі: процесу формування політичного 

дискурсу. У духовно-ідеологічній підсистемі: процесу формування політичної 

культури і процесу творення національної історії та міфології. 

Послуговуючись існуючою в політичній науці класифікацією політичних 

процесів фактор впливу художнього кіно можна виокремити у цілому ряді 

таких процесів. За рівнем протікання художнє кіно виступає фактором 

політичних процесів в межах політичної системи держав та на наддержавному 

рівні. За критерієм стабільності чинник впливу кінематографу можна 

виокремити як у стабільних політичних процесах, так і в трансформаційних. 

Водночас в останніх роль кіно значно зростає. Художнє кіно функціонує в 

легальних політичних процесах, а за часовими рамками – в середньо, і 

довгострокових, відображаючи політичні та ідеологічні макротенденції змін 

політичних систем. За напрямом свого розгортання, кіно проявляється у 

вертикальних політичних процесах, кінцевим об’єктом яких завжди є великі 

політичні спільноти. Держава в такому разі може виступати як ініціатором 

використання кіно, так і контрагентом. 

Художнє кіно є обмеженим ресурсом у політичному процесі, суб’єкти 

використання якого поділяються на дві групи: політичні та неполітичні. 

Критерієм такого поділу є факт цілеспрямованості використання кіно з певною 

визначеною політичною метою. До політичних суб’єктів належать ідеологічно 

вмотивовані автори кінофільму та держава через її відповідні органи, або через 

окремих осіб. До неполітичних – суспільство через кінобізнес, який надає 

суспільним запитам конкретної форми та політично невмотивовані автори 

кінофільму. 
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Кіно за своєю природою є масовим видом мистецтва та медіа, тому 

об’єктом його впливу є все суспільство. Водночас, інтенсивність такого впливу 

на різні суспільні групи є неоднаковою. Крім того, використання художнього 

кіно у політичних процесах стало можливим лише у суспільстві сучасного 

типу, що сформувалось в результаті промислової революції та викликаних нею 

змін в процесах обміну інформацією, які зробили людину сприйнятливою та 

вразливою до технологій політичного впливу, що використовуються у 

художньому кіно. 

У другому розділі «Художнє кіно як чинник політичної соціалізації» 

розкриваються особливості впливу художнього кіно на процес політичної 

соціалізації особистості через виокремлення соціалізуючого впливу кіно як 

засобу мас медіа та виду мистецтва. Визначаються також основні психологічні 

аспекти впливу кіно на політичну соціалізацію та вікова етапність такого 

впливу. 

Художнє кіно є неполітичним фактором політичної соціалізації в якості 

виду мистецтва та ЗМІ. Тобто, кіно є учасником створення медійного та 

естетичного середовища політичної соціалізації особистості. Водночас, сам 

процес такого соціалізуючого впливу за своєю суттю є психологічним, оскільки 

незалежно від конкретного змісту мова йде про сприйняття та засвоєння 

інформації. Таким чином, вплив художнього кіно на політичну соціалізацію є 

трьохаспектним: як психологічний процес, як процес споживання медійного 

контенту та як процес інтеріоризації політичного в його естетичному 

(мистецькому) вираженні. 

Політична соціалізація особистості під впливом кіно у своїй віковій 

етапності корелюється зі зміною основних соціальних інститутів, що 

впливають на соціалізацію. Перший етап такого впливу (до 10-11 років) 

пов'язаний із початком формування культури сприйняття візуальних образів та 

зчитуванням з екрану лише деяких фрагментів політичного змісту, а їх 

інтерпретація відбувається під впливом глибоко персоніфікованого розуміння 

політики. На підлітковому етапі (11-18 років) знання про політику 

еволюціонують від конкретно-фактичного до абстрактного рівня, формується 

ядро політичної культури, художнє кіно входить в життя людини як повноцінне 

джерело політичних знань. Дорослий етап (після 18 років) характеризується 

подальшим соціалізуючим впливом медіа, і зокрема кіно, на фоні поступової 

втрати інститутів соціалізації, що були вагомими на попередніх етапах (батьки, 

система освіти, тощо). 

Унікальність художнього кіно полягає в тому, що воно єдине є одночасно 

видом мистецтва та засобом масової інформації. Кіно акумулює в собі цілий 

ряд засобів впливу на політичну соціалізацію, характерних для нього як для 

мистецтва, та як для ЗМІ. Водночас, особливості соціалізуючого впливу кіно 

мають суттєві відмінності від такого впливу інших мистецтв та засобів медіа. 

До основних особливостей впливу художнього кіно як медіа на процес 

політичної соціалізації відносяться: ілюзорний характер кінематографічного 

зображення, побудований на подвійній психологічній ілюзії (тривимірності та 

руху статичних зображень); занижений у порівнянні з іншими медіа (зокрема, із 
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телебаченням) рівень глядацьких вимог щодо достовірності змісту фільму; 

відносно високий рівень емоційної складової сприйняття інформації, що 

викликаний демонстрацією подій у реальному часі та від першої особи; 

цілковита вигаданість демонстрованих подій та їх сприйняття глядачем як 

практично реальних в силу конвенціональних обставин, за яких глядач 

«забуває» про нереальність демонстрованих зображень; відносна 

«авторитарність» комунікаційних умов сприйняття кіно, що викликана 

комунікативними умовами кінозалу; значна міра сюжетної та часової 

відстороненості кіно від поточних політичних подій; наявність впливу навіть на 

частину суспільства, що не цікавиться політикою через неявний політичний 

вплив у фільмах, що не видають своєї ангажованості; функціонування 

політичного кіно в сфері розваг та відпочинку.  

Особливості впливу художнього кіно як мистецтва на політичну 

соціалізацію пов’язані з фактором його синтетичності (кіно є результатом 

синтезу художніх та комунікативних засобів комплексу інших мистецтв) та 

техногенності (широким використанням сучасних технічних можливостей 

впливу на глядача). Основними характеристиками кіно як техногенного виду 

мистецтва є: фотографічність, пов’язана з постійним вдосконаленням 

технічним засобів і намаганням кіно досконало імітувати реальність, та 

всюдисущість, викликана тим фактом, що кіно не знає проблеми дуалізму 

оригіналу та копії та може стрімко поширюватись на необмежене коло 

аудиторії. 

Межами поширення політичного впливу кінофільму (і відповідно, 

рамками його соціалізуючого впливу) є: в просторову сенсі – межі спільної 

політичної культури у її базових характеристиках, а в темпоральному вимірі – 

межі політичної епохи, тобто комплексу базових обставин протікання 

політичного процесу. 

У третьому розділі «Особливості легітимації політичної влади 

засобами художнього кіно» через аналіз змістових елементів кінофільму 

досліджується його вплив на процеси легітимації та делегітимації політичної 

влади. 

 Політичний вплив художнього кіно на рівні всього суспільства 

проявляється у його зв’язку із панівною ідеологією та політичним режимом. 

Масове нав’язування ідеології, що відбувається комплексом засобів, серед яких 

кіно, покликане виконувати єдину головну функцію – підвищувати символічне 

значення діючої влади чи окремих її представників в очах суспільства. Таким 

чином, художнє кіно у його зв’язку як з ідеологією так і з політичним режимом 

ми розглядаємо як інструмент легітимації політичної влади. 

Легітимаційний вплив художнього кіно розкривається через комплексне 

поняття стилю фільму. Під стилем мається на увазі синтез оповідних, 

візуальних та звукових елементів кінофільму, що формують його як єдність. 

Саме через унікальний стиль художнього кіно відбувається передача в 

образному вигляді повідомлень, що відбивають панівний політичний режим та 

його ідеологію. Кіно є головним інструментом візуалізації стилю політичного 

режиму, оскільки саме цьому виду мистецтва та медіа доступний весь арсенал 
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художньої образності та технічних засобів, за допомогою яких можливо 

створювати концентровані ідеологічні образи. Візуалізація ідеології і 

політичного режиму в їх ідеальному вираженні та передача цих образів 

масовому глядачеві покликані підвищувати символічне значення політичної 

влади, і тому вони і є змістом процесу її легітимації засобами художнього кіно. 

В рамках понятійного апарату кінознавства поняття стилю художнього 

кіно знаходить своє конкретне вираження у кіномові. Базовими складовими 

кіномови є кінематографічний час, зображення та звук. Тому процес легітимації 

політичної влади засобами кіно необхідно досліджувати через ці три складові. 

Час в кіно представлений сценарієм. Реалізація кіносценарієм його 

політичної функції передбачає відповідність трьом умовам: масову доступність 

сюжету, його простоту і одночасно – елемент інтриги та несподіваності. 

Суперечність між простотою на несподіваністю кінематографічної оповіді 

вирішується через залучення фольклорних сюжетних елементів. Ключовими з 

них є: радикальне протиставлення добра та зла, що персоніфікується у 

ідеологічних антагоністах; створення «легендарних» кіногероїв, проте, 

поміщених в актуальні політичні умови або ж у ситуації ключових для ідеології 

сюжетів історичного минулого; формування ідеальних образів тоталітарних (за 

умов відповідного режиму) лідерів, які на екрані виступають в якості 

божественного втручання в повсякденність, та фактично, замінюють собою 

сферу сакрального. Кінцевою метою такого процесу є символічне поєднання та 

ототожнення героїчних персонажів та суспільно значущих цінностей із діючим 

політичним режимом. Делегітимуючий вплив художнього кіно полягає в 

цілеспрямованій профанації образів політичних режимів, ідеологій чи 

політичних лідерів. Головними інструментами такого делегітимуючого впливу 

в кіно є демонізація та використання засобів комічного. 

Створення в кіно віртуального кінематографічного простору та часу є 

одним із ключових елементів формування потужної образної переконливості 

фільму, формування у глядача суб’єктивного відчуття достовірності та 

важливості демонстрованих подій. У політичному контексті дані засоби 

слугують легітимації в очах глядача образу держави, її інститутів, самого 

феномену державної влади та осіб, що її реально втілюють. Для цього 

використовуються техніки побудови планів у фільмі (засіб протиставлення 

«народу» та лідера, возвеличення останнього), використання специфічних 

ракурсів для підкреслення «потужності» особи лідера, технології зміни часової 

динаміки перебігу кіноподій за допомогою міжкадрового монтажу з метою 

загострення уваги на конфлікті політичних суперників, засоби внутрікадрового 

монтажу для надання подіям за участі політичних лідерів або цілих держав 

суб’єктивного відчуття величі та історичної ваги, створення монументальних 

героїчних, патріотичних сцен, усуспільнення простору кіногероїв, 

перетворенням їх на «функції», ілюстрації, політичного. 

Звук в кіно доповнює вплив попередніх двох елементів через особливості 

використання музики, голосу, шуму та тиші. Музика є найбільш 

ірраціональним змістовим елементом фільму, оскільки не передаючи жодної 

конкретної інформації, вона є інструментом підкреслення емоційної напруги, 
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патріотичного пафосу, величі сцен та героїв. Мова кіногероїв є інструментом 

формування суб’єктивного ставлення до політичних супротивників у фільмі 

через особливості використання лексики та невербальних комунікативних 

засобів. Окреслений вище комплекс змістових кінематографічних елементів 

фільму є носієм впливу художнього кіно у процесі легітимації політичної 

влади.   

У четвертому розділі «Художнє кіно в системі політичної пропаганди» 

визначається поняття кінопропаганди та її місце в системі політичної 

пропаганди. Кінопропаганда досліджується через властиву їй функцію підміни 

реальності в її базових часових обставинах минулого, теперішнього та 

майбутнього. Визначаються основні історичні етапи розвитку політичної 

пропаганди в кіно та окреслюється проблематика політичної кінопропаганди в 

сучасній Україні. 

Політична пропаганда не є певною унікальною властивістю чи функцією 

кіно, а передбачає тотальний та всебічний інформаційний вплив на суспільство. 

Відповідно, вона здійснюється не лише засобами кіно, а цілим комплексом 

інструментів масової ретрансляції інформації: телебаченням, інтернетом, радіо, 

пресою, системою освіти, тощо. Описуючи такий комплексний характер 

пропаганди, можна говорити про «систему пропаганди», в якій кінопропаганда 

є однією зі складових. Під кінопропагандою автор розуміє пропагандистський 

вплив з використанням технічних, медійних та художніх засобів кінематографу. 

Пропаганда за своєю суттю є практичним засобом підміни реальності 

ідеологічною неправдою. Для того, щоб кінопропаганда виконувала свої 

функції пояснення політики, визначення напрямів суспільної дії, тощо, вона 

повинна повторювати реальність у її базових принципах – «пояснювати» та 

конструювати образи історичного минулого, сьогодення та майбутнього.  

Функція побудови засобами художнього кіно функціонуючих у масовій 

свідомості пропагандистських образів історичного минулого полягає у 

«конструюванні» ідеологічно забарвлених сюжетів минулого, що замінюють 

собою пізнавальні лакуни або розрізнені знання масового глядача про такі 

історичні події. Кінопропаганда ефективно конструює образ минулого певного 

народу, країни, тощо, в тій мірі, в якій саме це минуле є недоступним для 

емпіричного осягнення глядача, не може виступати об’єктом його 

безпосереднього досвіду. На відміну від літературних джерел, кіно створює 

візуально насичені історичні образи, що повністю відповідають вимогам 

пересічної людини щодо їх достовірності. В сучасних умовах для масового 

дорослого глядача художнє кіно є практично єдиним постійним джерелом 

знань про історичне минуле, що створює поле для побудови пропагандою 

ідеологічного конструкту історії, який є великою мірою неправдивим, однак не 

піддається верифікації з боку масового глядача. 

У процесі формування засобами кінопропаганди образу актуальної 

політичної дійсності автор виокремлює чотири основні функціональні сфери: 

формування масових уявлень про базові ідеологічні конструкти (такі як народ, 

певна конкретна ідеологія, суспільне благо, суспільна справедливість, тощо); 

творення образів держави та її інститутів (центральних органів влади, силових 
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структур); формування ідеального побуту людини-представника панівної 

ідеології (у трудовому житті, особистій та громадсько-політичній сферах); 

створення нормативного образу ідеальної людини та її ворогів (ідеологічного 

героя та антигероя). Дані функціональні сфери у своїй єдності створюють 

цілісний пропагандистський образ політичної дійсності. Кінцевою метою 

створення такого образу є не лише формування масових уявлень про ідеальну 

дійсність за умов певного політичного режиму, а й нав’язування переконань, 

що такий ідеал є реальним, і може бути досягнутим кожним членом суспільства 

при умові його соціальної та політичної лояльності. 

Основними засобами творення пропагандистського образу майбутнього є 

утопії та антиутопії, що є фактичним продовженням в майбутнє ідеологічних 

схем тріумфу або поразки панівної ідеології чи політичного режиму. Створення 

пропагандистських утопій в кіно передбачає наявність ідеологічної мети 

історичного поступу, що характерно, перш за все, для тоталітарних режимів. 

Антиутопії мають на меті акумулювати масові страхи в образі конкретного 

політичного ворога, вторгнення якого в пропагандистському образі дійсності 

повинно руйнувати звичний для людини певного суспільства життєвий світ. 

В розвитку кінопропаганди ми виокремлюємо чотири основні історичні 

етапи: етап започаткування пропагандистського використання кіно (1890-ті – 

поч. 1930-х рр), етап розвитку кінопропаганди у період формування 

тоталітарних режимів (поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап використання 

пропагандистського кіно у холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-х), та етап 

сучасних пропагандистських дискурсів (поч. 1990-х – наш час). Український 

контекст проблематики політичної кінопропаганди визначається переважним 

домінуванням іноземних кінофільмів в прокаті та на телебаченні, недоліками 

державної політики в галузі кіно та провідною роллю Російської Федерації у 

створенні кінофільмів, в яких фігурує українська тематика. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження проблеми ролі художнього кіно в політичних 

процесах сучасного суспільства дає змогу зробити наступні основні висновки: 

1. Аналіз існуючих підходів до визначення складових політичних 

процесів дозволяє визначити роль художнього кіно у них як з точки зору 

суб’єктного, так і системного підходів. Відповідно до першого з них художнє 

кіно є одним із ресурсів політичного процесу. В рамках системного підходу 

роль кінематографу варто розглядати відповідно до підсистем політичної 

системи. В межах інституціональної підсистеми: кінематограф є чинником 

процесу формування уявлень про державні пріоритети та інтереси та процесу 

легітимації політичної влади і державних інститутів. В нормативній підсистемі: 

процесу творення етичних еталонів в сфері політичного та процесу поширення і 

засвоєння норм політичної участі. У функціональній підсистемі: процесу 

ідейно-стильової візуалізації політичного режиму. У комунікативній 

підсистемі: процесу формування політичного дискурсу. У духовно-ідеологічній 
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підсистемі: процесу формування політичної культури і процесу творення 

національної історії та міфології. 

У відповідності до класифікації політичних процесів фактор впливу 

художнього кіно можна виокремити у таких з них. За рівнем протікання 

художнє кіно виступає фактором політичних процесів в межах політичної 

системи держав та на наддержавному рівні – перш за все – рівні світових 

«культур». За критерієм стабільності чинник впливу кінематографу можна 

виокремити як у стабільних політичних процесах, так і в трансформаційних, 

однак в останніх роль кіно значно зростає. Художнє кіно функціонує в 

легальних політичних процесах, а за часовими рамками – в середньо, і 

довгострокових, відображаючи політичні та ідеологічні макротенденції змін 

політичних систем. За напрямом свого розгортання, кіно проявляється у 

вертикальних політичних процесах, кінцевим об’єктом яких завжди є великі 

політичні спільноти, а держава може виступати як ініціатором використання 

кіно, так і контрагентом. 

Коло суб’єктів використання художнього кіно у політичних процесах 

поділяється на дві групи: політичні та неполітичні. До політичних суб’єктів 

належать: ідеологічно вмотивовані автори кінофільму (режисери, продюсери та 

сценаристи) та держава через її відповідні органи або через окремих осіб. 

Неполітичними суб’єктами використання кіно в політичних процесах є: 

суспільство через кінобізнес, який надає суспільним запитам конкретної форми 

та політично невмотивовані автори кінофільму. Об’єктом впливу художнього 

кіно в політичних процесах є сучасне масове суспільство. Така об’єктність 

суспільства напряму залежить від базових характеристик суспільства як 

масового, що визначає специфіку механізмів виробництва, обміну та 

споживання інформації у ньому. 

Комплексність політичних аспектів кінофільму проявляється в 

особливостях його змісту а також у наборі приймів та технологій із його 

нав’язування та втілюється у понятті кіноідеології. 

2. Вплив художнього кіно на політичну соціалізацію автор визначає як 

психологічний процес, що протікає в сфері споживання інформації і 

визначається естетичними факторами кінематографічного впливу. Таким 

чином, вплив художнього кіно на політичну соціалізацію варто розглядати як 

трьохаспектний процес: психологічний; процес споживання медійного 

контенту; та процес інтеріоризації політичного в його естетичному 

(мистецькому) вираженні. 

Вплив кінематографу як медіа на процес політичної соціалізації 

визначається рядом особливостей: ілюзорним характером кінозображення, 

заниженим у порівнянні з іншими медіа рівнем глядацьких вимог щодо 

достовірності змісту, відносно високим рівнем емоційної складової сприйняття 

інформації, цілковитою вигаданістю демонстрованих подій та їх сприйняттям 

глядачем як практично реальних, фактором сприйняття подій від першої особи, 

відносною «авторитарністю» комунікаційних умов сприйняття кіно, значною 

мірою часової відстороненості кіно від поточних політичних подій, наявністю 

впливу на ту частину суспільства, що не цікавиться політикою, 
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функціонуванням політичного кіно у сфері розваг та відпочинку, відносно 

високим рівнем концентрації уваги за умови перегляду фільму в кінотеатрі.  

Вплив художнього кіно як мистецтва на процес політичної соціалізації 

визначається такими особливостями: синтетичністю кіномистецтва, тобто його 

статусом як результату поєднання художніх та комунікативних засобів 

комплексу інших мистецтв; техногенністю – широким використанням сучасних 

технічних можливостей впливу на глядача. Межами поширення політичного 

впливу кінофільму як фактору соціалізації є: в просторову вимірі – межі 

спільної для авторів і споживачів кіно політичної культури, а в темпоральному 

вимірі – межі політичної епохи, тобто комплексу базових обставин протікання 

політичного процесу. 

3. Художнє кіно є одним із чинників процесів легітимації та 

делегітимації політичної влади. Легітимаційний вплив кіно виявляється через 

аналіз змісту фільму, що втілюється у його специфічному кінематографічному 

стилі. Такий стиль складається із трьох елементів: кінематографічного часу, 

простору та звуку. Час в кіно представлений сценарієм і виступає чинником 

легітимації політичної влади експлуатуючи традиційні для культури 

фольклорні сюжети протиставлення добра та зла, героїзації, та формування 

ідеальних образів тоталітарних лідерів. Кінематографічний простір 

представлений кадром і доповнює легітимаційний вплив сюжету створенням 

монументальних героїчних, патріотичних сцен, усуспільненням простору 

кіногероїв, перетворенням їх на «функції» ілюстрації політичного, а також 

через особливості візуального зображення політичних лідерів. Звук в кіно, 

доповнює вплив кінематографічного часу та простору через особливості 

використання музики, голосу, шуму та тиші.  

4. Цілеспрямований ідеологічний вплив суб’єкта політики через кіно 

на масового глядача є пропагандою. Кінопропаганду автор визначає як 

пропагандистський вплив із використанням технічних, медійних та художніх 

засобів кінематографу. 

Умовою виконання кінопропагандою її політичних функцій є повторення 

нею реальності у її базових часових обставинам минулого, теперішнього і 

майбутнього. Кінопропаганда розглядається як інструмент підміни реальності 

ідеологічною «копією». Вона пише національну та світову історію для масового 

глядача, створює її концептуальне бачення. Пропагандистський образ 

актуальної політичної дійсності у кіно створюється через чотири основні 

функціональні сфери: формування масових уявлень про базові ідеологічні 

конструкти, такі як народ, певна ідеологія, суспільне благо, суспільна 

справедливість; творення образів держави та її інститутів; формування 

ідеального побуту людини-представника панівної ідеології у трудовому житті, 

особистій та громадсько-політичній сферах; створення нормативного образу 

ідеальної людини та її ворогів: ідеологічного героя та антигероя. Засобами 

формування пропагандистського образу майбутнього є утопії та антиутопії, що 

є фактичним продовженням в майбутнє ідеологічним схем тріумфу або поразки 

панівної ідеології чи політичного режиму. У своїй єдності означені складові 

створюють цілісний пропагандистський образ політичної реальності. 
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В процесі історичного розвитку кінопропаганди можна виокремити 

чотири основні етапи: етап започаткування пропагандистського використання 

кіно (1890-ті – поч. 1930-х рр), етап розвитку кінопропаганди у період 

формування тоталітарних режимів (поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап вико-

ристання пропагандистського кіно у холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-х), 

та етап сучасних пропагандистських дискурсів (поч. 1990-х – наш час). 

Особливості функціонуванні кінопропаганди в сучасній Україні визначаються 

повним домінуванням іноземного кіно у вітчизняному прокаті; створенням 

основної маси кінофільмів, в яких проявляється українська політична тематика 

у Російській Федерації; відсутністю державної політики з формування образу 

сучасної України та її історичного минулого в художньому кіно. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кацуба М.О. Художнє кіно у політичних процесах сучасного 

суспільства. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню ролі художнього кіно у політичних 

процесах сучасного суспільства, і зокрема, у процесах політичної соціалізації та 

легітимації політичної влади. 

У дисертаційному дослідженні вивчення ролі художнього кіно у 

політичних процесах здійснене на базі інструментарію та методології, яка 

традиційно використовується для дослідження політичних процесів. Визначено 

місце художнього кіно у політичних процесах відповідно до основних підходів 

до виокремлення складових таких процесів. Виявлено суб’єктів використання 

кіно у політичних процесах та уточнено об’єкт такого впливу. Розкрито зміст 

впливу художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості за 

допомогою аналізу особливостей кіно як виду мистецтва та ЗМІ. Вплив 

художнього кіно на процеси легітимації та делегітимації політичної влади 

вперше досліджено через аналіз базових змістових елементів кінофільму, таких 

як кінематографічний час, простір та звук. В роботі уточнено існуюче в 

науковій літературі визначення поняття кінопропаганди. Дію політичної 

кінопропаганди визначено через функцію підміни нею існуючих уявлень про 

історичне минуле, сьогодення та майбутнє. Виявлені основні механізми такої 

пропагандистської підміни в кіно. Сформульовано загальну періодизацію 

розвитку політичної кінопропаганди та окреслено основні проблеми 

функціонування такої пропаганди в сучасній Україні. 
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Ключові слова: художнє кіно, кінематограф, кіномистецтво, політичні 

процеси, політична соціалізація, легітимація політичної влади, кінопропаганда. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кацуба Н.А. Художественное кино в политических процессах 

современного общества. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 

2015. 

Диссертация посвящена исследованию роли художественного кино в 

политических процессах современного общества, и в частности, в процессах 

политической социализации и легитимации политической власти. 

В диссертационном исследовании изучение роли художественного кино в 

политических процессах осуществлено на базе инструментария и методологии, 

которые традиционно используются для исследования политических 

процессов. Определено место художественного кино в политических процессах 

в соответствии с основными подходами к выделению составляющих таких 

процессов. Выявлены субъекты использования кино в политических процессах 

и уточнен объект такого воздействия. Раскрыто содержание воздействия 

художественного кино на процесс политической социализации личности с 

помощью анализа особенностей кино как вида искусства и СМИ. Влияние 

художественного кино на процессы легитимации и делегитимации 

политической власти впервые исследовано посредством анализа базовых 

смысловых элементов фильма, таких как кинематографическое время, 

пространство и звук. В работе уточнено существующее в научной литературе 

определение понятия кинопропаганды. Действие политической 

кинопропаганды определено через функцию подмены ею существующих 

представлений об историческом прошлом, настоящем и будущем. Выявлены 

основные механизмы такой пропагандистской подмены в кино. 

Сформулирована общая периодизация развития политической кинопропаганды 

и обозначены основные проблемы функционирования такой пропаганды в 

современной Украине. 

Ключевые слова: художественное кино, кинематограф, киноискусство, 

политические процессы, политическая социализация, легитимация 

политической власти, кинопропаганда. 

 

ANNOTATION 

 

Katsuba M.O. Feature movie in political processes of modern society. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of philosophy in political science with 

specialization in 23.00.02 – political institutions and processes. – Taras Shevchenko 



18 
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Kyiv, 2015. 

Thesis deals with investigation of the role of feature cinema in political 

processes of modern society and, in particular, in processes of political socialization 

and legitimation of political power. 

In the thesis research study of the role of feature cinema in political processes 

is realized on the basis of set of instruments and methodology traditionally used for 

investigation of political processes. Position of feature cinema in political processes 

is determined according to the main approaches applicable to selection of 

components of such processes. In the context of subjective approach the author 

defines cinematography as a specific resource in political process. According to the 

system approach, factor of cinema influence stands out: within the framework of 

institutional subsystem – in the course of formation of ideas regarding state priorities 

and interests and in the process of legitimation of political power and state 

institutions; in normative subsystem – in the course of creation of ethical models in 

the field of politics and in the process of dissemination and assimilation of political 

participation norms; in functional subsystem – in the course of conceptually stylistic 

visual representation of political regime; in communicative subsystem – in the course 

of formation of political discourse; in mental and ideological subsystem – in the 

course of formation of political culture and in the process of national history image 

creation. 

Subjects of the use of cinema for political reasons are determined. The author 

divides them into political and non-political subjects. Ideologically motivated authors 

of a film and the state via its related authorities or particular persons belong to 

political subjects and to non-political – society by means of cinema business which 

gives particular shape to social demands, and politically unmotivated authors of a 

film. Present-day mass society is defined as an object of influence of feature films in 

political process, which due to specific features of functioning of communication 

process is easily affected by political impact on the side of cinema. 

Subject matter of feature films impact on the process of political socialization 

of a person is brought to light by means of analysis of cinema peculiarities as a form 

of art and mass media. Feature films impact on the process of political socialization is 

defined as three-aspect process which comprises: psychological aspect, aspect of 

consumption of media content and aspect of interiorization of politics in its 

aesthetical (artistic) expression. Key peculiarities of cinema impact as media on 

political socialization are defined as follows: illusory character of cinematographic 

image, understated level of spectator demands regarding content trustworthiness, 

relatively high level of emotional component of information perception, absolute 

fabulousness of the shown events and their perception by a spectator as almost real 

ones, factor of perception of events from the first person perspective, relative 

“authoritarianism” of communicative conditions of film perception, great degree of 

distance between cinema and current political events, presence of influence on that 

part of a society which is not interested in politics, functioning of political films in 

the field of entertainment and leisure time. Key peculiarities of cinema impact as an 

art on political socialization are factors of its synthetic character (film is the result of 
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synthesis of artistic and communicative means of complex of other arts) and 

technology-related character (widespread use of modern technological opportunities 

for influence on a spectator). 

Impact of feature films on processes of legitimation and deligitimation of 

political power is for the first time investigated by means of analysis of the basic 

sense bearing components of a film such as cinematographic time, space and audio. 

Time in a film, which is represented by a script, acts as a factor of legitimation of 

political power operating traditional for the culture folk plots of opposition between 

good and evil, glorification and formation of ideal images of totalitarian leaders. 

Cinematographic space, which is represented by a shot, adds to legitimation impact 

of a plot creation of monumental epic, patriotic actions, communization of film 

characters’ space, transformation of them into “functions” of demonstration of 

politics, and as well as by means of peculiar features of political leaders’ visual 

image. Audio in a film is an additional element which intensifies plot impact and 

visual and image system influence due to peculiarities of the use of music, voice, 

noise and silence. 

Definition of the notion film propaganda available in scientific literature is 

clarified in the research. Influence of political film propaganda is defined via the 

function of substitution of existing ideas about historical past, nowadays and future. 

Basic mechanisms of such propagandistic substitution in a film are brought to light. 

In particular, the author has singled out four functional fields in the process of 

formation of actual political reality images by film propaganda: formation of mass 

ideas about basic ideological constructs; creation of images of the state and its 

institutions; formation of ideal living conditions of an individual-representative of 

ruling ideology in professional life, privacy and social and political areas; creation of 

standardized image of an ideal person and his/her enemies. General periodization of 

political film propaganda development is formulated and basic problems of 

functioning of such propaganda in modern Ukraine is determined. 

Keywords: feature films, cinematography, cinematographic art, political 

processes, political socialization, legitimation of political power, film propaganda.  

 


