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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасній людині необхідне вміння 

орієнтуватися у великих потоках інформації, відбираючи для себе лише 

необхідну. Коли мова йде про політичну інформацію, то виборцям важко 

зорієнтуватися в умовах сучасного плюралізму. Для того, щоб зробити 

свідомий політичний вибір потрібна певна база знань, якою володіють далеко 

не всі виборці, а також необхідним є певний рівень поінформованості про 

політичне життя країни. Тому представники політикуму шукають можливі 

шляхи швидкого інформування виборців про свої основні цілі, поставлені 

завдання та цінності, але найголовніше – позиціювання себе серед опонентів. 

Одним із таких шляхів є політична реклама, яка з необхідністю використовує 

символи. Головною метою цього використання є спрямування вибору 

громадян у потрібному напрямку та досягнення у такий спосіб суттєвих 

переваг над іншими політичними гравцями.  

У зв'язку з тим, що політична культура в Україні знаходиться на етапі 

становлення, то рекламна діяльність саме українських іміджмейкерів 

спрямована на пошуки оригінальних рішень, які б враховували системи 

цінностей суспільства та соціально-політичного стану в країні.  

Оскільки реклама, у тому числі і політична, є динамічним явищем, що 

разом із суспільством постійно розвивається, а також у зв'язку з 

маніпулятивними можливостями та масовістю, реклама є предметом 

зацікавленості науковців всього світу. Існують основні теоретичні розробки 

та дослідження у галузі реклами, у тому числі і політичної, що 

використовуються у всьому світі. Проте історичні та культурні відмінності у 

розвитку кожної країни сприяють формуванню особливостей реклами. 

Найбільших адаптивних змін зазнає політична реклама, яка має суттєві 

відмінності у кожній країні. Це сприяє активному розвитку наукових 

досліджень у галузі політичного маркетингу та, зокрема, політичної реклами. 

В Україні наука з кожним роком активніше доповнюється новими 
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дослідженнями у зазначеній царині. Це стосується і праць, в яких 

розглядаються різні важливі аспекти використання символу в контексті 

політичної реклами. Проте у візуальній політичній рекламі, зокрема 

вітчизняній, символи як маніпулятивні іміджеві технології розглянуто 

недостатньо з огляду на те, що політичний маркетинг в Україні розвивається 

швидко. Зазначене слугувало підставою для вибору теми цієї роботи. 

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

Дисертація виконана у межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації»; 

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 символів у візуальній політичній рекламі та виявлення їхнього впливу на 

успішність передвиборчих кампаній в Україні.   

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних 

дослідницьких задач: 

 розкрити зміст поняття «політична реклама» у контексті іміджевих 

технологій; 

 з’ясувати можливості вживання понять «знак» та «символ» у 

контексті політичної реклами; 

 визначити роль візуальної складової для іміджу політичного актора; 

 проаналізувати мімічний жест «посмішка» як складову візуального 

образу політика; 

 розглянути колір як символічну складову політичної комунікації та як 

складову візуального образу політичного актора, а також вплив кольору 

через візуальну політичну рекламу на формування уявлень та позицій 

виборців в Україні; 
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 через компаративний аналіз візуальної політичної реклами 

парламентських передвиборчих кампаній 2012 та 2014 років України та 

президентської передвиборчої кампанії 2014 року в Україні охарактеризувати 

особливості застосування символів у візуальній політичній рекламі та 

ступінь їхнього впливу на результати виборів. 

Об’єктом дослідження є візуальна політична реклама. 

Предметом дослідження є символи у візуальній політичній рекламі.  

Методи дослідження. З урахуванням специфіки теми, мети і завдань у 

роботі були застосовані такі методи: з метою формулювання концептуальних 

засад дослідження використовувався історичний метод; метод системно-

структурного аналізу, за допомогою якого було проаналізовано політичну 

рекламу як іміджеву технологію, а також колір та жест «посмішка» як 

символічні складові візуального образу політичного лідера; метод системно-

функціонального аналізу, за допомогою якого було проаналізовано основні 

функції візуального образу у політичній рекламі, роль жесту «посмішка» та 

кольору в цьому контексті; компаративний метод, за допомогою якого було 

досліджено роль посмішки у різних культурних традиціях, а також її 

значення в іміджі політиків різних країн. Крім того, цей метод було 

використано для аналізу кольорів візуальної політичної реклами 

найвпливовіших політичних партій України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у визначенні ролі 

символів в іміджевих технологіях візуальної політичної реклами (на основі 

аналізу її основних символів – цінність, посмішка та колір), що дало 

можливість показати їхній вплив на успішність передвиборчих кампаній в 

Україні. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у 

наступних положеннях, які виносяться на захист: 

 Запропоновано авторське визначення поняття «політична реклама», за 

яким політична реклама характеризується як повідомлення з певним набором 

символів, що транслюється через ЗМІ, друковані матеріали, носії зовнішньої 
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реклами, мережу Інтернет, інші інструменти, яке формує та комуніціює 

цінності, політичні ідеї, переконання політичного актора, що рекламується, 

та здійснює цілеспрямований вплив на реципієнтів з метою досягнення 

прихильності до ініціатора рекламного процесу.  

 Набуло подальшого розвитку питання визначення можливості 

вживання понять «знак» та «символ» у політичній рекламі як складової 

політичної комунікації. Завдяки аналізу зазначених понять та ґенези 

наукових поглядів на їх інтерпретацію, уточнено, що в контексті політичної 

реклами більш прийнятним є використання поняття «символ», аніж «знак». 

Це пояснюється через розгляд специфіки символу у порівняні зі знаком, 

згідно з якою, символ як структура свідомості пов'язаний із розумінням, тоді 

як знак – зі знанням; символ належить до передавання цінностей, а знак – до 

передавання інформації. 

 Уточнено роль візуального образу політичного актора у процесі 

конструювання та підтримання його іміджу. У роботі встановлено, що 

візуальний образ може виступати політико-культурною моделлю мислення 

та поведінки і засобом впливу на виборця, а також виконувати гармонізуючу 

роль, що полягає у забезпеченні цілісності іміджу політичного актора. 

Візуальна складова образу політичного актора має високий ступінь 

впливовості на виборців, який досягається за рахунок декількох факторів: 

здатності впливати на зір, оскільки зорова пам’ять визнана найбільш 

довготривалою, а візуальні зображення – найлегше запам’ятовуваними; 

масовості візуальних рекламних повідомлень; різносторонності та 

різноплановості впливу, тобто здатності доповнювати, продовжувати вплив 

на реципієнта різними видами рекламної продукції та через різні канали. 

 Поглиблено розуміння жесту «посмішка» як складової візуального 

образу політика та як елементу політичної комунікації. У роботі 

закцентовано на тому, що посмішка є одним з елементів маніпулювання 

людьми, особливо якщо вона підкріплена відповідними вербальними знаками 

та візуальними символами. У візуальній політичній рекламі посмішка може 
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використовуватись як символ упевненості, засіб приховування небажаних 

емоцій або інформації, засіб «задобрювання» виборців та заплутування 

конкурентів, бути вираженням позитивних емоцій та способом емоційного 

забарвлення візуального рекламного повідомлення. Встановлено, що 

значення цього жесту змінюється історично і залежить від культурних 

особливостей та цінностей у суспільстві, а також від політичного устрою. 

Посмішка як мімічний жест має специфічні аспекти вираження та різні 

культурні контексти, врахування чого є необхідними для взаємодії 

представників політикуму на міждержавному рівні.  

 Продемонстровано вплив кольору символіки найвпливовіших 

політичних партій України на політичні вподобання електорату. 

Репрезентуючи колір у символіці політичних партій як прийом 

маніпулювання, у роботі встановлено, що у сучасних політичних партіях 

України вдало підібраними є дуети кольорів, де один із кольорів є білим, 

оскільки в більшості культур, зокрема і в українській, білий є таким 

кольором, що позитивно сприймається, з однієї сторони, а з іншої – білий є 

своєрідним консилером у можливому негативному впливі іншого кольору, 

особливо під час передвиборчих кампаній, коли наявна насиченість 

візуальною інформацією політичного характеру. Визначено, що одним з 

базових призначень кольору в політичній рекламі є стимулювання 

підсвідомої асоціації у виборців символіки та загалом візуального 

рекламного повідомлення з конкретним політичним актором. Цьому сприяє 

символічна функція кольору, яка акумулює інші його функції та забезпечує 

впізнаваність політичного бренду через кольори, з одного боку, а з іншого – 

створює можливість відновлення або зміни застарілого політичного 

продукту, який втратив підтримку виборців. 

 Вперше обґрунтовано, що у парламентських виборах в Україні 2012 та 

2014 років визначальними символами, які вплинули на думку виборців, були 

колір та цінність. Як особливість української політичної реклами зазначеного 

періоду було визначено використання у переважній більшості кампаній 
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«українських» кольорів, тобто таких, які етнічно та історично пов’язані з 

культурою українців – білого, чорного та червоного або поєднання жовтого з 

синім\блакитним. Для рекламних передвиборчих кампаній 2014 р., на відміну 

від 2012 р., характерний високий ступінь впливу цінностей як символічних 

складових політичної реклами на результати виборів, оскільки до парламенту 

пройшли ті партії, які репрезентували цінності, що корелювалися за 

соціально-політичним становищем України та, відповідно, настроями у 

суспільстві. Встановлено, що така сама тенденція спостерігалася у візуальній 

політичній рекламі, яка демонструвалася у рамках передвиборчої кампанії до 

президентських виборів 2014 року в Україні. 

Практичне значення дисертаційного дослідження. Результати 

дисертаційної роботи можуть бути використані у подальших наукових 

розробках. Також результати дослідження можуть стати у нагоді при 

витлумаченні політичних термінів під час підготовки енциклопедичних 

словників. Основні положення цієї роботи можуть бути використані у 

процесі розробок майбутніх передвиборчих агітаційних кампаній, у першу 

чергу, візуальної політичної реклами, тобто допомогти спеціалістам з 

політичного маркетингу при конструюванні візуальної складової 

передвиборчих комунікацій. Окрім цього, результати дослідження можуть 

бути використані у навчальних курсах з політичного маркетингу, а також у 

спецкурсі «Політична реклама».  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення і висновки дисертаційної роботи були оприлюднені в рамках 

участі у 7 міжнародних конференціях «Дні науки філософського факультету» 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.).  

Публікації. На основі дисертаційного дослідження були опубліковані 5 

наукових статей у фахових виданнях України, 2 з яких опубліковано у 

фахових виданнях України, що внесені до міжнародних наукометричних баз 

та 7 тез доповідей до наукових конференцій. 
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Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації складає 202 сторінки, з яких список використаних джерел – 22 

сторінки (217 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛУ ЯК 

СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Аналізується проблема розуміння поняття «політична реклама» у 

контексті іміджевих технологій. На підставі аналізу різних підходів до 

визначення політичної реклами пропонується авторська дефініція поняття 

«політична реклама». 

Визначаються можливості вживання понять «знак» та «символ» у 

політичній рекламі як складової політичної комунікації через зображення 

еволюції поглядів на символ та символізм у різних філософських концепціях. 

Акцентується увага на тому, що для політичної реклами найбільш 

прийнятним є вживання поняття «символ», аніж «знак». 

Розглядається значущість візуальної складової для іміджу політичного 

актора. Визначається, що візуальний образ виконує роль політико-культурної 

моделі мислення та поведінки, гармонізуючу роль у забезпеченні цілісності 

іміджу політичного актора та виступає засобом впливу на виборця. 

 

1.1. Політична реклама як важлива технологія у створенні іміджу 

політика та політичної сили 

 

Історія реклами сягає своїми коріннями ще у начало цивілізації. Звісно, з 

теперішньою рекламою стародавня майже немає нічого спільного, окрім 

того, що за рекламою збереглася її головна функція – інформувати 

населення. Існує дуже багато праць, присвячених вивченню реклами та 

загалом усього комплексу маркетингу. Найбільше здобутків у цій сфері 

мають американські вчені, серед яких: Ф. Котлер, Т. Левіт, Д. Огілві, Е. Райс, 

Дж. Траут та ін. Також, широкий спектр робіт представлено російськими та 

українськими вченими, такими як А. Дегтярев, А. Лебедєв-Любимов, В. 

Музикант, А. Назайкін, Н. Череповська та інші. У межах предмету цієї 

дисертаційної роботи найбільшої уваги було приділено дослідженням з 
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політичної реклами. Зазначимо роботи А. Акайомова, В. Бабіна, С. Буртак, Т. 

Грінберг, М. Гурицької, Т.Джиги, Е. Єгорової-Гантман та К. Плешакова, К. 

Луценка, Н. Лютко, Т. Ляпіної, Л. Підгірної, Г. Почепцова, І. Чудовської-

Кандиби, І. Шовкун, О. Шпортька. Саме на праці цих дослідників та їхні 

основні ідеї найбільше зверталася увага у цьому дослідженні, оскільки вони є 

більше орієнтованими до української і російської культур та найкраще 

показують особливості проведення виборчих кампаній на теренах України та 

Росії. 

У науковій літературі переважають дослідження, присвячені проблемі 

символів та символізації, особливо це стосується культурологічної, етичної 

царин. Фундаментальними доробками, в яких досліджувався феномен 

символу, є праці Е. Кассірера, А. Лосєва, Ч. Морріса,Ч. Пірса, Ф. де Соссюра, 

К. Юнга. Зазначена проблематика розглядалася у дослідженнях К. Гаджієва, 

Н. Грибакіної, К. Климовича, М. Мамардашвілі, Д. Місюрова, М. Омеліна, 

Л. Степнової. Серед сучасних українських дослідників, які аналізують 

проблему використання символу, слід виокремити А. Акайомову, С. Вітюка, 

Н. Войтович, Ю. Самойленко, Н. Тохтарову, Ю. Халілову-Чуваєву, О. Хмеля 

та ін.  

Дослідженнями візуального образу займалися І. Герасимова, Е. Шарова. 

Велике значення мають праці, присвячені ролі візуального образу в іміджі 

політика, а також значення символіки в даному контексті. У контексті нашої 

роботи слід виділити доробки, в яких розглядалася посмішка як мімічний 

жест та культурний феномен, яку досліджували Л. Карасев, К. Клімович, 

Н. Ковальська, Г. Крейдлін, О. Маркова, М. Токарева, Т. Шматок  та ін. 

Проблематика візуальної політичної реклами розглядалася у роботах 

К. Арчетті (C. Archetti), К. Вейссгласс (K. Weissglass), К. Робінсона 

(С. Robinson), А. Ченг (А. Cheung), Ф. Шена (F. Shen), Н. Щербініної та ін. 

Теоретичних наукових розробок, присвячених проблематиці кольору є 

досить багато як в історії наукової думки, так у сучасній науці. В основному, 

це роботи, в яких розглядають колір з точки зору його практичного втілення 
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в різних галузях знання. Ідеться про психологію, естетику, культурологію, 

оптику тощо. Класичними працями, присвяченими проблематиці кольору, 

вважаються роботи Ж. Бодрійяра, Г. Гегеля, Й. Гете, Р. Івенса, Й. Іттена, 

В. Кандинського, С. Кравкова, А. Лосєва, М. Люшера, І. Ньютона, К. Роу, 

Г. Фріллінга та К. Ауера, К. Юнга. 

Серед сучасних дослідників, які розглядали зазначену проблематику,  

необхідно виокремити праці Б. Базими, В. Мержевича, Н. Серова, Л. 

Собчика, І. Шевченка, П. Яньшина та багато ін. Питанню ролі кольорів у 

політичних процесах, у тому числі у політичній рекламі, приділено не 

достатньо уваги, але вагомий внесок зробили А. Божко, Е. Єгорова-Гантман, 

М. Місман (М. Meesseman) та Дж. Метсон (J. Matson), К. Плешаков, 

Н. Слюсаревський, Н. Серов та ін.  

Кольору у друкованій рекламі присвячені роботи Б. Дурняка та 

А. Батюка, Ж. Попової, І. Рожнова та ін.  

Проблемами значенням кольору в одязі та питаннями моди у політиці 

займалися С. Азархі, А. Веймарн, О. Лагода, А. Тайнер (Allen, Erika Tyner), 

Т. Юрова та ін.  

Фундаментальні ідеї щодо змісту, структури, формування соціальних 

цінностей були запропоновані А. Маслоу А. та Ч. Моррісом, Г. Олпортом. 

Одним із напрямків розгляду ціннісної проблематики у політичних 

дослідженнях є ціннісний підхід до визначення поняття політичного іміджу, 

представниками якого є Б. Брюс, Ж. Сегела, О. Феофанов, І. Недяк, 

І. Терлецька, Г. Почепцов та ін. Значний внесок у дослідження сучасних 

процесів формування та натуралізації цінностей у суспільстві був зроблений 

зарубіжними дослідниками І. Василенко, Дж. Вілльямсом (J. Williams), 

С. Елліотом (S. Elliott), З. Зухумовим, О. Красовою, І. Морхаусом (I. Morehouse), 

Ю. Підшморгою, А. Ревертсом (A. Rewerts), В. Стукаловою, Дж. Ханф (J. Hanf). 

Хоча зазначені джерела розглядають різні важливі аспекти використання 

символу у контексті політичної реклами, проте у візуальній політичній 

рекламі, зокрема вітчизняній, символи як маніпулятивні іміджеві технології 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/e/stuart_elliott/index.html
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розглянуто недостатньо з огляду на те, що політичний маркетинг в Україні 

розвивається швидко. У цій роботі визначимо роль символу у візуальній 

політичній рекламі та продемонструємо необхідність його використання як 

основного компоненту у створенні іміджу політичного актора.  

Для того, щоб зрозуміти суть поняття «політична реклама» спочатку 

необхідно звернутися до розгляду загального поняття про рекламу. 

У науці є багато підходів до розуміння поняття «реклама». В 

англійській мові використовують декілька термінів – «commercial», 

«advertising», «advertisement», а також скорочення «ad», що з самого початку 

з’явилося як сленг серед рекламістів та журналістів, а пізніше закріпилося в 

мові у зв’язку з постійним його використанням. За своїм змістом термін 

«advertising» еквівалентний українському та російському «рекламування» або 

«рекламна діяльність», а термін «advertisement» використовують для вказівки 

на конкретну рекламу, наприклад, рекламний щит або оголошення в газеті. 

Останнім часом для позначення наукової області, яка вивчає рекламу як 

певне соціально-економічне явище, використовують термін «advertology», що 

у вживанні не має перекладу, а вимовляється як «адвертологія» [95, с.14].  

Уперше реклама (від лат. reclamo — викрикую) з’явилася у зв’язку з 

необхідністю обміну інформацією. Як частина спілкування, взаємодії 

індивідів, обмін інформацією виникає на ранніх етапах розвитку людського 

суспільства. Слово «реклама» перекладається як «кричати», «викрикувати». 

Термін походить з латинської мови, оскільки використовувався ще у 

Стародавній Греції та Римі, де на базарах та площах голосно викрикували 

або розхвалювали різні товари більш ніж 2000 років тому. Так і зародився 

термін «реклама». «Як явище реклама утворюється завдяки зусиллям вчених 

в галузі економіки та математики, психології та соціології, естетики та 

лінгвістики і багатьма іншими та посідає чільне місце серед засобів масової 

комунікації. Вона з’явилася та розвивалася як форма спілкування – 

безпосереднього або опосередкованого» [174, с. 102-103]. 
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Метою будь-якого рекламного повідомлення є спонукання людей до 

конкретної бажаної для рекламодавця дії з запланованим результатом. До 

того ж часовий інтервал між посланням і очікуваною реакцією на нього має 

бути якомога менше, тобто рекламу треба створювати так, щоб вона діяла 

щонайшвидше та щонайсильніше.  

Єдиного загальноприйнятого визначення терміна «реклама» немає. 

Тому більшість науковців намагаються представити власну інтерпретацію. 

Так, українська дослідниця Т.В. Ляпина визначає рекламу як «комплекс 

скоординованих з програмою маркетингу заходів з інформування, створення 

іміджу та просування на ринку товарів/послуг/організацій/ідей/особистостей 

і т.д.» [109, с. 67].  Дещо інше визначення дає Н. Череповська: «Реклама – це 

тип комунікації, призначеної для переконання, яке може вплинути на зміну 

настановлень людини, її поведінки» [174, с. 104]. Лісовский С.Ф. наводить 

приклад одного з найповніших тлумачень терміна «реклама», який подає А. 

Дейян: «Реклама – це платне, односпрямоване і безособистісне звернення, 

здійснюване через засоби масової інформації й інші види зв'язків, що 

агітують на користь якого-небудь товару, марки, фірми, якого-небудь 

підприємства, кандидата, уряду» [98]. До даного визначення С.Ф. Лісовський 

додає, що «реклама – диференційована, багатоцільова, багатофункціональна 

діяльність» та нагадує про важливість відзначення інформаційної, 

комунікативної і,  деякою мірою, культурної функцій реклами [98]. 

Реклама є одним з найважливіших інструментів ринку та проведення 

політичних кампаній. У сучасному світі рекламу використовують у різних 

соціальних сферах: в економіці (виробничі та комерційні організації, банки 

тощо), у сфері послуг (медицині, освіті, пресі, туризмі), у політиці (агітація за 

кандидатів на вибори, політичні сили), у релігії (місіонерство), у науці 

(популяризація досягнень науки у телевізійних передачах), в екології (акції 

на захист навколишнього середовища), у сімейних та міжособистісних 

стосунках (шлюбні об’яви, пропозиції знайомств).  
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Реклама має безліч властивостей, але найважливіша з них – це 

здатність впливати на людей, формуючи їх смаки, повсякденні вибори, 

ставлення до оточуючого середовища, тут діє принцип «вмовляння». Він 

спирається на тривалу цілеспрямовану активність комунікатора: 

доброзичливе, терпляче умовляння аудиторії, схиляння її до чогось, 

переконування, висловлення порад тощо.  При цьому основним завданням 

реклами є управління діями споживачів при виборі того чи іншого товару, 

послуги. Властивості реклами залежать від типу реклами, тобто об’єкту 

спрямування, рекламованої продукції. Так, комерційна реклама або реклама 

товарів, послуг, комерційних організацій і т. п. спрямована на безпосередній 

чи опосередкований вплив на потребу людини робити вибір як предметів 

першої необхідності, тобто тих, що забезпечують потреби в їжі, одязі та 

житлі, так і другорядних товарів. «Головним її дійовим агентом є рекламний 

образ – система уявлень про товар чи послугу, яка формується у 

потенційного споживача в результаті впливу на нього реклами» [174, с. 101]. 

Політична реклама має властивості маніпулювання суспільною думкою, 

впливає на політичну активність.  

Окрім комерційної та політичної існує ще і соціальна реклама, метою 

якої є зображення певної моделі поведінки в суспільстві, наприклад, 

рекламна акція анти-СНІД, або реклама, спрямована на боротьбу з курінням 

та ін. Існують різні підходи до класифікації реклами: поділ її на комерційну 

та соціальну, або на комерційну, політичну та соціальну. Найбільш вдалою є 

загальна класифікація реклами на комерційну та некомерційну (соціальну), 

при цьому політична реклама є складовою комерційної, оскільки вся 

комерційна реклама передбачає фінансові витрати, як рекламодавця, так і її 

реципієнта.  

Політична рекламна діяльність відрізняється від комерційної об’єктом 

рекламування. Якщо у першому випадку реклама спрямована на створення 

позитивного іміджу гравців політикуму (маються на увазі політики, 

політичні партії і т. д.), то у другому – рекламісти мають справу з 
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комерційними товарами та послугами. Реклама є завжди оцінка об’єкту 

рекламування, причому вона завжди є позитивною, в іншому разі така 

реклама є невдалим продуктом творчої діяльності, є психологічно і 

економічно не ефективною, і, відповідно, не дає результатів.  

Окрім зазначених підходів розрізнення видів реклами існує ще поділ, 

відповідно до цілей реклами, на імідж-рекламу, рекламу стабільності, 

внутрішньо фірмову рекламу, рекламу з метою розширення збуту продукції, 

переконуючу рекламу, порівняльну, нагадуючу, підкріплюючу, рекламу, що 

інформує, превентивну рекламу. Політична реклама належить до імідж-

реклами. На практиці та чи інша конкретна реклама може містити кілька 

видів одночасно. 

Різновидом політичної реклами є і так звана інституційна реклама – 

реклама партії або руху як соціального інституту, суспільно значима 

діяльність тієї або іншої організації, здійснювана в рекламних цілях, або 

нарешті, просто організовувана рекламістами інтерпретація діяльності партії 

як суспільно значимої структури: «...партія може виступити спонсором того 

або іншого соціального або економічного проекту, який викличе інтерес і 

вдячність людей. Вона може стати засновником суспільного фонду, бути 

організатором популярного фестивалю, добродійного концерту, виступити в 

ролі мецената і так далі» [98]. 

Як вже зазначалося, мета будь-якої реклами спонукати людей до 

конкретної дії з бажаним результатом, при цьому з найменшими 

фінансовими витратами та найменшим часовим інтервалом між посланням та 

очікуваною реакцією. Метою політичної реклами є спонукання людини до 

участі в політичних процесах, у тому числі і в делегуванні повноважень. 

Таким чином, предметом політичної реклами є кандидат, партія та їх 

програми, політична акція та ін. Суб’єктом – є рекламодавець, тобто 

політична організація, діяч, а також рекламні агентства. Об’єктом – учасники 

політичного процесу, які роблять той чи інший вибір, у виборчій кампанії – 

електорат.  
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Методи рекламної діяльності належать до комунікативних методів, 

орієнтованих на управління масовою поведінкою за допомогою дії на 

свідомість людей. Реклама, у тому числі політична, користується як 

раціональними, так й емоційними способами дії на аудиторію. Емоційно 

подана інформація засвоюється швидше. Ті, хто вів виборчу кампанію 

Б. Єльцина, узяли за основу зіставлення «прибічники реформ – противники 

реформ» і використовували три основні психологічні важелі. Перший – 

страх, що випробовується людьми: люди боялися невідомості, встановлення 

нових порядків, можливий прихід комуністів до влади співвідносили з 

чергами, голодом, утиском цивільних свобод. Як другий важіль було 

вибрано, небажання виборців повертатися назад: з минулим знову-таки чітко 

асоціювали комуністів. Третій важіль – упевненість людей, що результати 

виборів зумовлені, що незалежно ні від чого переможе Б. Єльцин, і 

голосувати проти нього – означає голосувати проти влади. 

У той же час не можна нехтувати і раціональною складовою поведінки 

виборців. Розхоже твердження, що головне для них «не політика кандидата, а 

враження про нього, як про людину» [49], далеко не завжди відповідає 

дійсності. Так, організатори виборчої кампанії 1992 р. в США зіткнулися з 

несподівано високою політичною активністю електорату. З'ясувалося, що 

причиною її було бажання людей зрозуміти суть пропозицій кандидата. До 

вмісту програм виявлявся більший інтерес, ніж до самої постаті політика. 

У наявній теоретичній і прикладній літературі немає єдиної точки зору 

з приводу того, що вважати засобами реклами. Одні автори мають на увазі 

під ними засоби масової комунікації, інші – форми втілення рекламних 

повідомлень, які міняються залежно від каналів поширення [55, с. 7].  

Політична реклама є одиницею комплексу політичного маркетингу. 

Поряд з рекламою цей комплекс складають: паблік рілейшнз (PR), директ-

маркетинг (прямий маркетинг), особисті продажі, та стимулювання збуту, а 

також політична пропаганда. Сам політичний маркетинг є сукупністю теорій 

та методів, якими можуть користуватися політичні організації та органи 
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влади з метою визначення та реалізації своїх завдань, розробки своїх програм 

та впливу на громадян. Для того щоб показати роль політичної реклами у цій 

системі важливо зупинитися на кожній його складовій. PR – «це 

комунікативна діяльність, що спрямована на формування та укріплення 

ділової та суспільної репутації організації або особистості з метою 

підвищення стабільності їх конкурентної позиції» [108, с. 73].  

Інший підхід до визначення: «Паблік (англ. Public – публічний, 

суспільний) рілейшнз (англ. Relation – відношення, зв'язок) – різновид 

соціально-психологічного (політичного) менеджменту, в якому на основі 

точної і вичерпної інформації, отриманої внаслідок аналізу тенденцій 

політичного, соціально-економічного розвитку країни, дотримання етичних 

норм і громадських інтересів планомірно реалізують соціально-технологічні 

заходи, спрямовані на встановлення усвідомлених, гармонійних і 

взаємовигідних зв’язків між суб’єктами соціальної діяльності, між ними і 

громадськістю, владою, задля впливу на громадську думку та прийняття 

рішень у процесі соціального (політичного) управління» [146, с. 199].    

Прямий маркетинг (Direct-marketing) – «це вид комунікаційної 

діяльності, який базується на встановленні прямих зв’язків між виробником 

та споживачем» [50, с.55]. До зазначеного визначення можна додати, що 

прямий маркетинг є різноманітними формами звернення до споживачів, що 

може проявлятися як персоналізована вибіркова (селективна) поштова чи 

електронна розсилка або телефонна комунікація. Особисті продажі – це 

персональна та міжособистісна комунікація в процесі зустрічей з виборцями. 

Стимулювання збуту (Sales promotion) – короткочасні спонукальні міри 

заохочення покупки та продажу товару або послуги» [50, с. 58].  

Іншими словами, маркетинг будь-якої політичної, у тому числі і 

виборчої, кампанії, є система дій, що дозволяє ефективно впливати на 

поведінкові реакції електорату. Ці дії є результатом детального і уважного 

вивчення специфіки, структури та настроїв електорату, його готовності 

підтримати ті або інші програми [98]. 
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Як і у терміна «реклама», у політичної реклами також немає єдиного 

визначення. У політичній науці, у тому числі у дослідженнях  українських 

науковців, немає єдиного підходу до визначення цього поняття. Політичну 

рекламу визначають як форму або систему політичної комунікації, заходи та 

способи впливу на електорат, переконання, повідомлення та, часто як 

рекламу з певними характеристиками та особливостями. 

Подгорна Л.Д. визначає політичну рекламу так:  «Політична реклама є 

диференційованою, багатоцільовою, багатофункціональною формою 

політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона 

передбачає в лаконічній формі, що легко запам'ятовується і оригінальній, 

адресну дію на багато чисельні електоральні групи» [138]. 

В іншій інтерпретації політична реклама виступає як «переконання 

цільових груп у перевагах політичного «продукту» … з використанням 

різноманітних каналів комунікації (телебачення, радіо, пресу, поштову 

розсилку, вуличну комунікацію) та існуючих у рамках цих каналів рекламних 

звернень (роликів, стопів, фільмів, рекламних публікацій, друкованої 

продукції, засобів зовнішньої реклами)» [50, с.44]. 

Найбільш повне, на нашу думку, визначення терміна «політична 

реклама» дають Е. Егорова-Гантман та К. Плешаков. Синтезуючи інші 

визначення, дослідники зазначають, що політична реклама – це «комунікація 

за допомогою ЗМІ та інших засобів зв’язку з метою впливу на установки 

людей у відношенні політичних суб’єктів та об’єктів. … Політична реклама 

формує імідж людей, ідей, програм, політичних поглядів» [61, с. 16]. 

О. Макогончук надає наступне визначення: «Політична реклама – це 

реклама політичних партій чи об’єднань, органів державної влади, 

державних та громадських організацій. Це реклама, яка намагається показати 

сильні сторони кандидата, зацікавити найширшу аудиторію виборців, 

змінити щось у свідомості людей. І, якщо політична реклама орієнтується на 

свою, чітко визначену аудиторію, тому необхідно стежити за тим, щоб вона 

відповідала певним критеріям та вимогам». Це визначення вважаємо не 
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повним та таким, що не виконує своє призначення, тобто не визначає термін 

«політична реклама». По-перше, тому що політична реклама визначається як 

реклама, що не містить жодного пояснення терміна, по-друге, через те, що 

воно є не повним без зазначення того, що реклама політика є також видом 

політичної реклами, по-третє, ми не погоджуємося з тим, що політичні 

організації, партії, громадські та державні організації або органи державної 

влади можна визначати терміном «кандидат», і останнє, через те, що у 

переліку цілей реклами не зазначена найголовніша – спонукання виборців 

віддати свій голос «за» [111]. 

Термін «політична реклама» визначається дослідницею А. Акайомовою 

як «реклама політичних партій (об'єднань), органів державної влади, 

державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть 

участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-

яких організацій, подій, громадян, ідей. З точки зору політичної психології, 

політична реклама — це система комунікацій, покликаних змінювати 

свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця 

(політичних партій, рухів, лідерів)» [3, с. 3]. У цьому визначенні політична 

реклама також визначається як реклама, але це визначення доповнене 

поглядом з психологічної точки зору і є змістовнішим за попереднє, хоча й 

не достатньо зрозуміло структуроване. 

О. Шпортько надала занадто широке визначення, що майже не несе 

конкретної інформації про термін. За словами дослідниці «Політична 

реклама – це заходи та способи формування думки виборців шляхом подання 

загалом об’єктивної інформації, що переконує у перевагах певного кандидата 

чи політичної організації» [187, с. 12]. Замість терміна «політична реклама» 

під це визначення можна підставити інші терміни, які також будуть 

визначатися таким само формулюванням, наприклад, політичний маркетинг, 

public relations (PR), політичний імідж та ін. 

З нашої точки зору, неточне та неповне визначення політичної реклами 

дає Н. Олексієнко: «Політична реклама – це одна з форм політичної агітації, 
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що розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців 

голосувати або не голосувати за певного кандидата» [129]. Враховується 

лише одна функція політичної реклами – стимулювати виборця віддати свій 

голос. Також незрозумілим є використання у цьому контексті терміна 

«рекламні засоби», можливо, дослідниця мала на увазі канали передачі 

рекламних повідомлень. 

Ще один підхід до визначення терміна, що розглядається, пропонують 

Г. Васильєв та В. Поляков: «Політична реклама – це грамотне, коректне і 

цілеспрямоване виявлення, підкреслення і демонстрація різним соціальним і 

національним групам виборців саме тих якостей і достоїнств претендентів на 

лідерство, до яких ці групи виявляють особливий інтерес. Політична реклама 

є важливим джерелом комунікації, за допомогою якої політики та їхні 

команди збільшують ефективність своїх кампаній під час виборів і 

підтримують імідж своїх партій між виборчими кампаніями» [31, с. 172-173]. 

Запропонована дефініція, як і дефініція О. Шпортько, може бути використана 

для визначення інших явищ, що входять до комплексу політичної 

комунікації. 

Недостатньо повне, на нашу думку, визначення поняття подається у 

«Законі України про вибори народних депутатів», де політична реклама 

визначається як «одна із форм передвиборної агітації, сплачена за рахунок 

коштів виборчих фондів партій (блоків), розміщена за допомогою рекламних 

засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта 

виборчого процесу. До політичної реклами належить використання 

символіки або логотипів партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, а так 

само повідомлення про підтримку партією (блоком) – суб'єктом виборчого 

процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів 

або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) – суб'єкта 

виборчого процесу чи певних осіб як кандидатів у депутати» [63, с. 66, п. 3]. 

А передвиборча агітація, згідно з цим самим законом, визначається як 
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«здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за 

або проти певного суб'єкта виборчого процесу» [63, с. 66, п. 1]. 

На нашу думку, політичну рекламу слід визначати як повідомлення з 

певним набором символів, що транслюється через ЗМІ, друковані матеріали, 

носії зовнішньої реклами, мережу Інтернет, інші інструменти, яке формує та 

комуніціює цінності, політичні ідеї, переконання політичного актора, що 

рекламується, та здійснює цілеспрямований вплив на виборців з метою 

отримання голосу та прихильників ініціатора рекламного процесу. 

У дослідженні будемо виходити з того, що візуальна політична реклама 

– це такий вид політичної реклами, за якого у сприйнятті рекламної 

інформації задіяний більшою мірою зоровий канал сприйняття інформації, 

який може бути як єдиним способом сприйняття, так і працювати у 

сукупності з тактильним та/або слуховим, наприклад, в аудіовізуальній 

рекламі. 

 Вважаємо, що позиція Н.Лютко підтверджує вищезазначене стосовно 

політичної реклами: «Політична реклама належить до інструментів 

активного психологічного впливу на людську психіку. За своєю політико-

психологічною суттю, цей складний набір образів, віртуальних уявлень, які 

створені для того, щоб спрямувати свідомість і безсвідоме у потрібному 

напрямку і за рахунок цього викликати бажані дії. Інформуючи та 

стимулюючи певні емоції, політична реклама регулює (мобілізує) політичну 

поведінку» [104, с. 115]. 

Будучи складовою політичного маркетингу, політична реклама як 

політична технологія реалізації влади дозволяє сформулювати привабливий 

імідж політика чи політичного інституту та в результаті спонукати виборця 

до відповідної електоральної поведінки [102, с. 11].  

Таким чином, зрозуміло, що всі елементи системи політичного 

маркетингу є взаємопов’язаними та їх спрямоване застосування дає необхідні 

результати лише у сукупності їхнього впливу на виборця. 
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Політична реклама не тільки виправдана — вона украй необхідна в 

нашому суспільстві, що лише адаптується до умов плюралізму. Численність 

партій і схожість їх платформ дезорієнтує виборця. До того рівень 

освіченості населення досить низький, що заважає неупереджено оцінювати 

весь запропонований матеріал. Це ускладнюється тим, що в Україні мало хто 

читає програми партій або відслідковує політичні події. Реклама покликана 

спростити ці складні політичні концепції та програми, вихопивши з них 

найяскравіше, перекласти нудні тексти мовою емоцій, на мову гасел, девізів, 

передвиборних слоганів, закликів, символів і вражаючих зорових образів.  

Політична реклама відображає основні ідеї політичної платформи 

політичних сил, що рекламуються, спрямовує виборців на їх підтримку, 

створюючи у масовій свідомості певну модель бачення цих сил, оскільки 

природа людини така, що вона бачить лише те, що хоче. Саме на останньому 

«грає» політична реклама. «Кожен кандидат намагається «вкласти» у 

свідомість електорату тільки йому вигідні ідеї. Це важко зробити, бо, як 

правило, поле виборчої боротьби настільки насичене інформацією, різною за 

змістом і характером, що на свідомому рівні вона вже сприймається з малою 

ефективністю» [26].  

Політична реклама є засобом, за допомогою якого створюється імідж 

політичного агента, його цілісний образ. Спочатку поняття «імідж» 

використовувалося під час створення бренду товару у комерційній сфері, з 

метою виокремлення товару серед низки інших однорідних товарів. Лише у 

60-х роках XX століття імідж починає використовуватися у політикумі США 

для диференціації політичних акторів.  

Імідж політика має відповідати очікуванням електорату, духові часу, 

оцінкам і уявленням його електорату. Оскільки імідж створюється приблизно 

так, як розв'язується кросворд — у кожну порожню клітинку щось 

вписується, то є вкрай необхідним за допомогою рекламних заходів 

заповнити всі інформаційні клітинки задуманого типажу того чи того 

політичного діяча або партії. Інакше їх заповнить масова свідомість на 
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власний розсуд або супротивна сторона (що набагато гірше). Процес 

створення іміджу політика, якщо його поділити, відбувається за такими 

етапами. Передусім окреслюється політична та економічна платформа 

політика чи його партії, а також чітко визначається програма партії. Потім 

вивчаються реальні характеристики політика — його характер, звички, 

манера поведінки тощо. І тільки потім починають вигадувати потрібний 

типаж (з урахуванням очікувань електорату), оскільки люди легше 

сприймають саме типаж, а не реальну людину. Типажі можуть бути 

найрізноманітнішими: хитрий лис, батько нації, гарний хлопець, сильна 

людина, яка може захистити, аскет, святий, котрий нічого не хоче для себе, 

або навпаки — ділова людина, підприємець, який сам заробив гроші і знає, як 

зробити так, щоб усі стали багатими (цього типу українські виборці поки що 

не сприймають). Але такий поділ не є загальним для усіх випадків, він 

скоріше покликаний зорієнтувати іміджмейкера, ніж окреслити рамки його 

дій.  

Однією з найважливіших функцій іміджу є комунікативна. Завдяки 

конструюванню певного іміджу відбувається передача конкретної 

інформації, що забезпечує створенню у реципієнтів бажаного політичного 

образу. Найпершою і основною метою іміджмейкінгу є досягнення стійкого 

зв'язку між тим, що рекламується та яскравим людським образом, який 

відповідає очікуванням електорату, і, разом з тим, є відображенням їхнього 

стилю життя (адресна функція). Це стає підґрунтям для маніпулятивної 

функції. Коли політик наділений усіма позитивними якостями і в той же час 

виборець знаходить щось спільне між ним і політиком, тоді такий політик 

починає сприйматися «своїм серед своїх». Психологічно людина завжди 

робить вибір на користь того, що вона розуміє і знає, за таким же принципом 

відбувається і голосування на виборах. Ще однією функцією є нормативна. 

Імідж диференціює особу, виділяє її серед усіх інших кандидатів. Необхідно 

створити зовнішньо привабливий образ, що і є певним гармонійно 

підібраним набором візуальних символів. Останнє є суть естетичної функції.  
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Конструювання рекламного політичного іміджу відбувається в такій 

послідовності: визначення вимог аудиторії (сегментів аудиторії), 

співвідношення реальних якостей кандидата з чеканнями аудиторії, відбір 

тих характеристик, які зажадалися електоратом (вони стануть підґрунтям 

образу), вибір додаткових характеристик, формулювання складових іміджу, 

переведення вибраних характеристик в різні знакові контексти (візуальний, 

вербальний, контекст події та ін.) [98]. 

Тому політична реклама має спиратися на інтереси і потреби цільової 

аудиторії. Політичний імідж конструюється за допомогою політичної 

реклами, реклама є тим засобом, за допомогою якого «бажана» інформація 

про політика доходить до народу. Тобто, встановлюється контакт між 

носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і 

населенням, у цьому і полягає комунікативна функція політичної реклами. 

Реклама є своєрідним провідником ідей, образів, символів, міфів. Вона 

виконує інформаційну функцію, що полягає у репрезентації кандидата, 

програми партії, ідеями і т. д. Політична реклама діє в умовах конкуренції, 

що спонукає виділяти власний об’єкт у контексті його конкурентів, 

зображати контрастність, що є її ідеологічною або соціально-орієнтуючою 

функцією. У межах маніпулятивної функції можна виділити ще дві 

підфункції переконуючу та спонукаючу. У контексті цього доречним буде 

згадати про модель AIDA, яка була запропонована у 1896 році Е. Левісом. 

Вона є базою як для комерційної реклами, так і для політичної та соціальної. 

Задля досягнення своєї мети реклама повинна привертати увагу (A-attention), 

утримувати інтерес (I-interest), створювати бажання (D-desire), спонукати дію 

(A-action). Увага реципієнта досягається використанням кольорів, контрастів, 

яскравих композицій, інтерес утримується через обіцянки задоволення 

потреб та запитів людини. Таким чином досягається кінцевий етап – покупка 

товару, що рекламується, або, у політичній рекламі – голоси виборців, через 

виникнення бажання [90].  
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З метою виконання своїх функцій, політична реклама використовує 

комунікативні канали передачі інформації. Це може бути за допомогою 

засобів масової інформації, чим є телебачення, радіо, преса, або 

мультимедійні канали, поштова, вулична комунікації. Для телебачення 

основними формами є виступи політиків і теледебати, відеокліпи, 

відеофільми, рекламні шоу, телевізійні передачі рекламного характеру – 

інтерв’ю, ток-шоу, програми, що моделюють виборчу ситуацію. Для преси 

основними є оголошення, рекламні модулі, а також газетно-журнальні жанри, 

що несуть рекламну ідею. Окрім зазначеного, рекламою також є мітинги на 

підтримку кандидата як прояв вуличної комунікації, різноманітні акції, будь-

яка інформація про кандидата, що отримується через мережу Інтернет, 

взагалі дії, що спрямовані на створення і підтримку певного образу – іміджу 

кандидата.     

Політична реклама функціонує не лише в період виборчих кампаній, 

але і в проміжках між ними. Поза виборчими кампаніями реклама є підмогою 

для залучення тією або іншою партією прихильників, вербування нових 

членів, донесення до широких мас ідеї або принципів новоствореної партії, 

для спонукання людей до участі в якій-небудь політичній акції. 

Техніка й технології політичної реклами розраховані на постійну 

присутність буквально у всіх масових інформаційних потоках: увага 

громадян повинна бути завойованою, вони мусять зробити «усвідомлений» 

вибір тієї чи іншої політичної позиції. Сила рекламних технологій буває 

настільки високою, що людина здійснює не тільки деякі конкретні дії, як то, 

голосує визначеним чином, але й змінює власні переконання й ціннісні 

орієнтації. 

Слід зазначити, що політична реклама до виборів і після — це різні 

реклами та різні прийоми відповідно. Вибираючи кандидата, людина часом 

не має уявлення, за кого і що вона голосує в кінцевому підсумку. Тут 

можливості для маніпулювання свідомістю безмежні. Інша справа — вже 

діючий політик. У цьому разі його реклама ґрунтується на інших принципах: 
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тут у гру вступають символічні події та дії, оскільки виборець буде судити 

кандидата, виходячи з його конкретних вчинків або за їхньої відсутності. 

 

1.2. Становлення уявлень про символ та його застосування у 

політичній рекламі 

 

Різноманітність використання поняття «символ» 

Сучасна людина постійно перебуває у символічному світі, оточуючи 

себе численними символами, які несуть різне смислове навантаження. 

Специфіка символу полягає в тому, що він може впливати на всі органи чуття 

людини одночасно, що є найголовнішим у сприйнятті інформації й одним із 

найсильніших засобів маніпулювання свідомістю. Також символ легко 

передається.  

Сутність символізму досліджується у межах багатьох наук досить 

давно. Людина, яка семантизує буття і надає сенс явищам природи, пізнає 

дійсність за допомогою символічно наповнених соціальних форм: науки, 

мистецтва, релігії та ін. Символ також відіграє велику роль у політиці. 

Символіка у політичній рекламі покликана справляти прямий чи 

опосередкований вплив на масову свідомість, тобто на смаки, політичні 

уподобання, а відтак і вибір електорату. Головною метою використання 

символу у політичній рекламі є спрямування вибору громадян у потрібному 

руслі та досягнення у такий спосіб суттєвих переваг над іншими політичними 

гравцями.  

Сутність символу дуже багатоманітна, тому досліджується різними 

областями знань. По-перше, символізм займає особливе місце в онтології 

культури. По-друге, символізм характеризуюється як доктрина, визначальна 

спрямованість деяких філософських шкіл, починаючи з німецьких 

романтиків і закінчуючи школою неокантіанців. І нарешті, символізм є 

результатом когнітивного процесу, символізації та комунікативної діяльності 

суб'єктів. Таким чином, висування в центр філософської думки семіотичної 
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проблематики пов'язано з тим, що символ, комунікативна одиниця, є 

незамінним інструментом пізнання. 

Політична комунікація як різновид комунікації завжди спрямована на 

маси, а тому, з метою ефективного управління, політиці необхідна 

символізація. Г.Г. Почепцов виділяє два основних аспекти символізації 

політики, а саме: організаційний та особистісний (політики як символи) [144, 

с. 136,139]. 

Аналізуючи зазначені аспекти та розглядаючи наукову літературу з цієї 

проблеми, ми звернули увагу на те, що у цих дослідженнях, в основному, 

вживається поняття «символ». Проте, іноді, як синонім символу вживається 

поняття знак. У цьому підрозділі визначимо можливості вживання понять 

«знак» та «символ» у політичній рекламі як складової політичної комунікації 

через зображення еволюції поглядів на символ та символізм у різних 

філософських концепціях. Варто зазначити, що розуміння поняття «символ» 

та поняття «знак» неможливе без аналізу історико-філософської спадщини. 

Важливим також є те, що у контексті політичної думки зазначеним поняттям 

не присвячені ґрунтовні дослідження. 

Починаючи аналіз проблем сутності символу та символізму у культурі, 

спочатку зупинимося на питанні співвідношення символу та знаку. Останнє 

не набуло однозначного тлумачення серед дослідників у різних галузях 

знання. 

У Великій енциклопедії Кирила та Мефодія дається таке визначення 

символу: «Символ (грец. symbolon — знак, сигнал, ознака, прикмета, залог, 

пароль, емблема), знак, який пов'язаний з позначуваною ним предметністю 

так, що смисл знаку та його предмет репрезентовані тільки самим знаком і 

розкриваються лише через його інтерпретацію» [25].  

Оскільки основною темою цього підрозділу є співвідношення символу 

та знаку, то почнемо аналіз зазначеної проблеми з розв’язання її 

засновниками семіотики. Семіотика – це наука, яка вивчає знаки та знакові 

процеси. Ця наука сформувалася лише у XX ст., хоча знакові підходи до 
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вивчення певних явищ та процесів можна знайти у творах античних та 

середньовічних вчених. Засновниками семіотики вважають швейцарського 

лінгвіста Фердинанда де Соссюра (1857-1913) та американських філософів 

Чарльза Пірса (1839-1914) і Чарльза Морріса (1901-1978). Фердинанд де 

Соссюр спробував розглянути природні мови як знакові системи в рамках 

нової наукової дисципліни, яку назвав «семіологією». Чарльз Пірс увів у 

науковий обіг термін «семіотика». Чарльз Морріс у 1938 році видав працю 

«Основи теорії знаків», яка стала першим систематичним викладом 

семіотики як науки. 

Згідно з ідеями Ч. Морріса, який аналізував природу знаку та виміри 

семіозису, семіотика характеризується «синтактикою (відношенням між 

елементами), семантикою (відношенням між знаком та тим, що означає), 

прагматикою (відношенням між знаком, тим, що означає та суб’єктом)» [118, 

с. 51].  

Знак як найменший елемент комунікації є центральним поняттям 

семіотики. «Мовний знак пов'язує не річ і її назву, а поняття та акустичний 

образ» [161, с. 99]. У вченні Ф. де Соссюра знак розглядається з точки зору 

лінгвістики, як мовна одиниця, що має два компонента – означуване и 

означаюче. «Ми пропонуємо зберегти слово знак для позначення цілого і 

замінити терміни поняття та акустичний образ відповідно термінами 

«означуване» та «означаюче» [161, с. 100].   

Ф. Соссюр зазначає, що знаки є цілком довільними, в той час, як 

символ завжди не до кінця довільний. Слово «довільний» у Ф. Соссюра 

позначає смисловий зв'язок між означуваним та означаючим, не в тому сенсі, 

що людина може надавати будь-якого довільного тлумачення знаку, а у тому, 

«що означуване, немотивоване по відношенню до даного означаючого, з 

яким у нього нема в дійсності ніякого природного зв’язку» [161, с. 101].   

О.Ф. Лосев, як і Ф. де Соссюр, стверджує, що «символ є арена зустрічі 

позначуючого та позначуваного, з метою пояснення цього науковець 

звертається до опису кольорів у Гете: «колір характеризується тут не просто 
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сам по собі, але як щось специфічно забарвлене; і ця специфіка дається тут 

перш за все як щось, що сприймається подумки, тобто як своя особлива 

предметність, як естетична предметність» [101]. У термінології Лосева та 

Соссюра є деякі відмінності, оскільки перший оперує поняттями 

«позначуючого» та «позначуваного», а другий – «означуваного» та 

«означаючого». 

Символ існує не сам по собі, а у контексті його сприйняття об’єктом. 

Окрім цього, значення символів проявляється через структурні відносини з 

іншими знаками. «Розрізняють парадигматичні (статичні) і синтагматичні 

(динамічні) відношення елементів мови. У рамках парадигматичних відносин 

відбувається умовне «зарахування» знаку до певного асоціативного ряду за 

допомогою функцій, які він виконує» [123, с. 149]. (За термінологією 

Соссюра, відношення, які пов’язують мовні елементи можуть належати двом 

планам: синтагматичному та асоціативному. Останній на сучасному етапі 

називають парадигматичним або систематичним). У цьому випадку знак не 

може бути одночасно використаний з іншими знаками, оскільки вони 

знаходяться у парадигматичних відношеннях. Синтагматичні відношення 

передбачають комбінацію знаків, що має певне значення у своїй сукупності. 

Р. Барт, аналізуючи ідеї Ф. Соссюра, зазначає, що відповідно до того, 

що означуване та означаюче є складовими знаку, тоді вирази як сигнал, 

ознака, іконічний знак, символ та алегорія є головними «суперниками» знаку. 

Проте, варто зазначити, що вони мають загальну рису: «всі вони 

передбачають наявність відношення між двома складовими: означуваним та 

означаючим» [15, с. 296]. При цьому Барт говорить про те, що Соссюр 

відмовляється від слова «символ», оскільки воно пов’язане з уявленням про 

умотивованість. Натомість Соссюр використовує поняття «знак». Необхідно 

розрізняти семіологічний знак від знака лінгвістичного. Наприклад, 

розглядаючи такі семіологічні системи, як предмети, жести, зображення, слід 

говорити про те, що вони мають таку субстанцію вираження, суть якої не 

тому, щоб означати. «Дуже часто такі системи складаються з предметів 
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повсякденного вжитку, які суспільство пристосовує для цілей позначення: 

одяг служить для того, щоб ховатися від холоду, їжа призначена для 

харчування, і у той же час, вони здатні означати» [15, с. 301]. Такі знаки Барт 

називає знаками-функціями. І додає: «З того часу, як існує суспільство, будь-

яке користування предметом перетворюється у знак цього користування» [15, 

с. 301]. 

Дещо інше бачення знаку у Ч. Пірса, який розглядає символ в якості 

різновиду знаку. Він використовує тріадну знакову модель. Трьома 

знаковими порядками – Іконою, Індексом і Символом – може бути позначена 

проста послідовність чисел. При цьому Ікона не має зв’язку з об’єктом який 

вона репрезентує, але має такі самі якості як в об’єкта, що викликає 

аналогічні відчуття у розумі. Індекс, навпаки має фізичний зв'язок зі своїм 

об’єктом. «Символ пов'язаний зі своїм об’єктом за допомогою ідеї 

оперуючого символами розуму, без якого такого зв’язку ніколи не могло б 

існувати» [136, с. 91].  

Згідно з ідеями Ч. Пірса, людина думає за допомогою знаків, а поняття 

– це їх символічні складові. Знак описується за допомогою трьох елементів: 

«репрезентамент – форма, яку приймає знак; інтерпретант – смисл, що 

породжує знак (більш «розвинений» знак); референт – зовнішній об’єкт, до 

якого відноситься знак» [136, с. 93]. Знак – матеріальний, той, що 

сприймається чуттєво предмет (подія, дія або явище), що виступає в пізнанні 

в якості вказівки, позначення чи представника іншого предмета, події, дії, 

суб’єктивного утворення. За такого тлумачення, роль індивіда, який 

сприймає знак – збільшується. Символ є самостійним висвітленням 

реальності, в якій він бере участь, також на відміну від знака, символ володіє 

власною цінністю.  

О.Ф. Лосев розглядає поняття символу онтологічно, через зв'язок 

символу та речі. Символ речі визначається з точки зору чотирьох сторін: як 

відображення цієї речі, як її зображення, як її закон та як її впорядкованість. 

«1) Всякий символ речі є, перш за все, її відображення. ... Але відображення 
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це є смислове відображення, а не просто фізичне, фізіологічне і т. д. ... 2) 

всякий символ речі в деякій мірі є її зображення. … аж ніяк не всяке 

зображення речі є її символ. ... символ речі є 3) її закон і в результаті цього 

закону певна 4) її впорядкованість, її ідейно-образне оформлення» [101]. 

Також додає: «символ речі є 5) внутрішньо-зовнішня виразна 6) структура 

речі, а також її 7) знак, 8) за своїм безпосереднім змістом не має ніякого 

зв'язку з «означуючим» змістом» [101]. 

Зазначене можна звести до висновку, що, з позицій Ч. Пірса, знак є 

більш широким поняттям ніж символ, але О.Ф. Лосев доходить висновку, що 

символ речі є її знаком. «Отже, якщо символ є, як ми встановили, знак, то 

йому притаманні і всі властивості знака» [101]. 

Також варто зазначити позицію С.Б. Кримського: «Символ – це знак з 

нескінченним смислом, бо він є вкоріненим у безмежному семантичному 

полі культури» [89, с. 61]. 

Співвідношення символу та знаку розглядав К.А. Свас’ян. На його 

думку: «Будь-який знак є смисловим відображенням чогось, але не будь-який 

знак модельно породжує щось. Це означає: символ завжди є знак в аспекті 

своєї морфеми, але не всякий знак є символ в сенсі наявності метаморфеми, – 

хоча всякий знак може стати символом. Число 666, отримане в результаті 

найпростіших арифметичних дій, що мають практичне значення, є тільки 

знак; у відомому контексті воно стає потужним символом. Звідси випливає, 

що символ, будучи модальної категорією, проявляється у знаку як такому 

гіпотетично. Символ є потенція знака, яка може в ньому актуалізуватися; 

принципово же символ не зводиться до знаку» [153]. 

К.А. Свасьян розглядає терміни, які, за його словами, у побутовій мові 

(а часто й у науковій) є сурогатами символу. Крім знаку, у співвідношенні із 

символом, ним розглядаються метафора, образ, алегорія, поняття, явище, 

тип, порівняння, уособлення, міф. У цій роботі на цьому аспекті ми не 

будемо детальніше зупинятися. Проте зазначимо, що особливості символів 

по відношенню до інших категорій досліджені О.Ф. Лосєвим у роботі 
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«Проблема символу та реалістичне мистецтво». А.Л. Доброхотов, аналізуючи 

онтологічну природу символу у концепції Олексія Федоровича Лосєва, 

розглядає визначене ним значення цього терміна у вузькому та широкому 

сенсі: «… символ у вузькому сенсі слова є «річ, розглянута як одиничність та 

співвіднесена з оточуючою її інаковістю», у широкому – перетворенням 

символу є весь шлях, який проходить ейдос першопочатку, відображений в 

інобутті. Як космічний момент символ є ім’я, в якому космос набуває 

самосвідомості: космос є «річ, влаштована числом та явлена у своєму імені», 

«ім’я – те, що ми знаємо про річ, і те, що річ знає сама про себе». Шлях 

символу можна схематично представити так: 1. Бездна – Число – Ейдос – 

Символ – Міф або 2. Першоєдине – Ейдос – Міф – Символ – Особистість – 

Ім’я» [59, с. 219 – 220]. 

 Поділ знаків на три види, за Ч. Пірсом, завдяки чому символ є 

різновидом знаку, деякими дослідниками розглядається як умовність. Так, Р. 

Якобсон зазначав, що кожний окремий знак може нести в собі 

характеристики декількох видів одразу, наводячи приклади іконічних та 

знаків-індексів із символізацією. Г.Г. Почепцов підкреслював схожість 

типології знаків за Пірсом з лінгвістичним поділом за переносом значень – 

метафору та метонімію. Тобто йшлося про те, що ця типологія та 

множинність переходів між значеннями мають тотожність певного ступеня. 

Виходячи з цього, знак-символ аналогічний слову з одним значенням [144, с. 

221]. 

Демонструючи відмінність знака від символу, Н.С. Мусхелішвілі та 

Ю.А. Шрейдер писали: «Знак часто виступає як замінник позначуваного … 

проте кожного разу межа між знаком та позначуваним … проводиться 

достатньо чітко … у випадку символа аналогічна межа розмивається і в кінці 

зникає зовсім, оскільки адекватне сприйняття символу є надання свідомості 

тієї самої спрямованості, на яку цей символ вказує» [121, с. 64].  

Проблема співвідношення знака та символу до цього часу залишається 

однією з тих, які важко вирішити. М.П. Шумакова виділяє такі дослідницькі 
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стратегії визначення, категоріїї, «символ»: «семіотичний (Ф. де Соссюр, Ч. 

Пірс, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенський), психоаналітичний (З. Фройд, 

К.Г. Юнг), культурно-історичний (О. Шпенглер, Е. Касирер), онтологічний 

(від платонізму та неоплатонізму і філософів «срібного сторіччя» (В.С 

Соловйов, В.Н.Лоський, Г.В. Фроловський, П. Флоренський) до сучасних 

дослідників (С.С. Аверинцев, В.В. Бичков, А.Ф. Лосєв, С.С. Хоружий, М.К. 

Мамардашвілі, А.Н. Пятигорський)» [188, с. 125].  

Символ як структура свідомості, що відповідальна за процеси 

розуміння, розглядалася М.К. Мамардашвілі та А.М. Пятигорським. Вони 

підкреслювали здатність символу, на відміну від знака, створювати ситуацию 

розуміння. Виходячи з їхньої позиції, символ пов’язаний із розумінням, тоді 

як знак – зі знанням. Символ знаходиться в ситуації межі – між свідомістю та 

життям як таким [112, с. 100]. 

С.Г. Сичева у роботі «Проблема символу у філософії» систему 

категорій вибудовує у світлі становлення символу. На її думку, 

«конструювання категорій Духом йде у такій послідовності: архетип, міф, 

символ створення, символ мислення, поняття, художній образ, метафора, 

емблема, диспарантний зв'язок, уособлення, алегорія. Тобто від складного – 

до простого». Проте вона розглядає цей процес у зазначеній роботі «від 

простого до складного – аналогічно руху людської думки» [157, с. 25]. 

Отже, поняття «символ» може розглядатись у співвідношенні з різними 

термінами. На нашу думку, щодо співвідношення знаку та символу, найбільш 

зрозумілою та завершеною є точка зору Ч. Пірса, а саме, розуміння символу 

як різновиду знаку (поряд із іконічними знаками та знаками-індексами). 

Значення якого встановлюють переважно за умовною згодою. 

 Смислова структура символу багатошарова і розрахована на активну 

внутрішню роботу того, хто сприймає його. «Нагадаємо, що для нас, по-

перше, символи існують на рівні деякого спонтанного функціонування 

структур і взагалі змістовностей свідомості, по-друге, вони існують на рівні 
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вторинного опрацювання, здійснюваного в деякому передбачуваному нами 

сумарному процесі життя, історії, комунікації і так далі» [112, с. 157]. 

Філософське осмислення символу має значну історію. Феномен 

символу аналізувався Платоном, Арстотелем, І. Кантом, Г.В.Ф. Гегелем. Як 

правило, кожна епоха розуміє символ по-своєму, і новий досвід вимагає 

перегляду усталених значень символічного. Останні роки відзначаються 

поглибленням наукової розробки досліджуваної в роботі проблеми. 

Філософському осмисленню символу і символізму присвячені роботи: 

Г.-Г. Гадамера, А. Ф. Лосєва, С. К'єркегора, К.Г. Юнга та інших. 

Структурному аналізу семіологічних систем присвячені роботи: Р.Барта, Ч.У. 

Морріса, Ч.Пірса, Ф.де Сосюра та багатьох інших. Питання онтологічного 

статусу символу розглядалося у роботах Е. Гусерля, Ж.Дельоза, Е.Касірера, 

М.Гайдегера. У роботах таких сучасних вчених досліджувався феномен 

символу: А.Ю Афанасьєва, А.Л. Доброхотова, Мамардашвілі М. К., М.М. 

Назарова, С.С. Неретіної, Л. Павлюка, К.А. Свас’яна, С.Г. Сичевої, І.А. 

Хабарова та інших. 

Проблема символу у філософії 

 

Вже біля витоків філософського мислення (досократики, Упанішади) 

ми знаходимо мистецтво побудови символів. Як філософська проблема 

символ усвідомлюється (якщо говорити про західну традицію) Платоном, 

який ставить питання про саму можливість адекватної форми абсолютного. 

Ейдоси, які не суть ані абстракції, ані образи, в цьому контексті можна 

розуміти саме як символи. Платону важливо було відмежувати символ не від 

дискурсивно-раціоналістичної алегорії, а від дофілософського міфу. 

Важливим у цьому контексті є символичний характер платонівського 

«наслідування» і «пригадування». Ці поняття вказують на існування якогось 

ідеального, завершеного буття, яке тільки «проявляється» в речах. Згідно з 

Платоном, «існує одне і єдине, нероздільне реалістично-символічне буття» 

[100, с. 633]. Символ – це єдність конкретного, тобто субстанції, первинної 
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сутності, й абстрактного, тобто вторинної сутності, загального поняття. В 

Аристотеля це символічна єдність, представлена у вченні про сутність. 

Дослідження знака, що проявилося у Платона в діалозі «Кратил», а в 

Аристотеля у працях з логіки, зводиться у філософів до мови, думок про 

слово. О.Ф. Лосєв у своїх працях намагався розкрити символічно-предметну 

структурність Аристотелівського поняття буття. «Аристотель, як відомо, 

критикує платонівський ідеалізм за вчення про відсторонені від речей ідеї. 

Легко зрозуміти цю критику в сенсі проповіді грубого емпіризму, який, 

нібито, протиставляється тут відстороненому раціоналізму Платона. … 

Платон – не раціоналіст, і Аристотель – не імпірик, якщо не вживати ці 

терміни в якому-небудь неприродно широкому або у неприродно вузькому 

значенні. І Платон, і Аристотель займають позицію, яка як раз являє собою 

щось середнє між раціоналізмом та емпіризмом. Це саме – символізм. 

Розкрити символічно-предметну структурність Аристотелівського поняття 

буття і було моїм завданням» [100, с. 723]. Таким чином, можна зазначити, 

що в епоху розквіту давньогрецької філософії символ як категорія ще не 

існує, але він набуває таких характеристик, як місце буття двох світів та 

алегорія. 

Європейське середньовіччя робить символ одним із 

загальнокультурних принципів, однак предметом рефлексії та 

культивування, у першу чергу, стають емблематичні можливості символу. В 

епоху Середньовіччя символізм вступив у нову фазу розвитку. Поява 

релігійної символіки свідчить про те, що людина намагається по-новому 

осмислити своє буття. Як пише А.Ю. Афанасьєв: «Крім виявлення і 

затвердження знаків, Церква виявилася, здається, першою з організацій, 

всерйоз зайнялася структурним аналізом позначення. Мабуть, церква 

першою з усією певністю поділила позначення на два типи знаків: 

реалістичний знак («образ») і знак договірний, умовний («символ»). Сталося 

це, очевидно, не з любові православ'я до такого роду проблематики. Ще з 

апостольських часів перед християнами стала проблема контексту Старого і 
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Нового завіту, системи їх взаємовідношень. Межу між тим та іншим саме як 

межу між двома системами знаків намітив вже апостол Павло, коли, 

критикуючи старозавітний закон в «Посланні до євреїв», писав: «Закон, 

мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, одними і тими 

ж жертвами, які щороку постійно приносяться, не може ніколи вдосконалити 

тих, хто приходить з ними» (Евр. 10.1). Таким чином; вже в апостольський 

період намітився поділ системи позначення на «образ» (typos) і «тінь», тобто 

символ (symbolon), причому вже тоді символу відводилося місце як знаку 

неповноцінному, другосортному» [6, с. 77]. Климент Олександрійський, 

наприклад, вказував на його практичну сторону: «Пособляти пам'яті, сприяти 

короткості та стислості мови, напружувати і витончувати розум у відкритті 

істини, ось трояка мета алегоричного способу вираження думок і мови 

символічної» [6, с. 80]. 

У перших століттях церковні книги, такі, як «Одкровення» Іоанна 

Богослова, «Пастир» Елма, а також живопис відрізнялися своєю крайньою 

символічністю. Очевидно, що функціональна спрямованість символу 

визначається у цей період за двома пунктами: з одного боку, символ об'єднує 

чуттєве і надчуттєве, з іншого боку, символ сприяє процесу комунікації. 

У філософській теології Ансельма Кентерберійського символізм 

проявляється у спробі примирити віру та розум, Бога і тварний світ, 

платонізм і християнство. У «Монологіоні» філософ доводить первинність 

вищої субстанції, яка існує «через себе і з себе» і дає існування речам. 

Символічного апофеозу філософія Ансельма досягає в питанні про монізм і 

дуалізм тварного світу і Слова Божого. Це Слово є одночасно і Дух, так як 

він одним Словом рече себе і те, що він створив. «Ясно, що у Слова, яким 

Він себе рече, й у Слова, яким Він нарікає тварь, субстанція одна. Тоді як же 

два слова, якщо одна субстанція?» [76, с. 84], – задається питанням 

середньовічний філософ. Вирішення його він дає у висновку про подібність: 

«... хто ж стане заперечувати, що вища мудрість, коли вона, називаючи себе, 

розуміє, (тоді) породжує равносущне своє, тобто Слово своє? Це Слово ... все 
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ж можна без недоречності назвати як «подобою», так і «образом», і 

«фігурою», і «характером її» [76, с. 86]. У цій подібності й виявляється 

розуміння символічності слова у теології Ансельма Кентерберійського. 

У період Середньовіччя спільність та абстрактність ідей породжувала 

брак уваги до індивідуального. «Абстрактно мисляться ідея Града Божого, 

ідеї імперії та папства, соціального та політичного ладу. Абстрактним 

характером відрізняється середньовічна філософія аж до повного торжества 

аристотелізму. Для ідей не вистачає відповідних абстрактних термінів. Їх 

замінюють тим, що конкретне розглядають як символ, який таємниче зводить 

до загального і підносить до його сфери всякого, хто доторкується до 

реальної дійсності» [125, с. 157]. 

Нова ситуація складається в епоху Нового часу. Якщо на попередньому 

етапі символізм має тенденцію «набирати» значень, то в епоху 

Просвітництва символізм їх «віддає» у вигляді наукових відкриттів і творів 

мистецтва. В епоху Нового часу виробляються підходи до класифікації та 

вивчення символіки, розробляється термінологічний апарат. Її створення у 

Середні віки стало природним процесом, необхідністю. 

У Новий час цей процес носить штучний характер. Семіотичні погляди 

Г.В. Ляйбніца звернені до проблеми створення логічного мови і символіки: 

«Ми вживаємо мови не тільки для того, щоб передати наші думки іншим 

особам, а й для того, щоб полегшити сам процес мислення» [170, с. 14]. При 

складанні цієї системи знаків, яка слугувала б упорядкуванням наукової 

думки, Ляйбніц висуває низку вимог, яких ця система повинна 

дотримуватися: «а) знаки повинні бути короткими і стислими за формою, 

укладаючи максимум сенсу в мінімальній протяжності; б) вони (знаки) 

повинні ізоморфно відповідати позначуваним ними поняттям, представляти 

прості ідеї більш природним способом» [170, с. 14]. Віддаючи належне 

символічній логіці, Ляйбніц вбачав її недолік в нерозробленості точної мови 

та системи формалізації. Тому вчений вважав за необхідне створення 

універсальної системи позначень, яка дає можливість розкладати зміст 
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понять за допомогою відповідних обчислень. При цьому найсуттєвим 

завданням при створенні «загальної характеристики» Ляйбніц вважав 

«систематичний» опис понять та елементів мислення. Розробку теорії 

Ляйбніца продовжив Х. Вольф, для якого «мистецтво характеристики» стало 

синонімом «алгоритмічного процесу дій зі знаками» [170, с. 14]. 

В епоху Просвітництва, епоху панування розуму, поряд з розвитком 

точних наук формується новий погляд на культуру. Новий поворот у 

проблемі символу виникає у зв'язку з кантовським вченням про уяву. Тут 

символ вперше набуває статусу особливого способу духовного освоєння 

реальності. У роботі «Критика здатності судження» І. Кант не протиставляє 

символічне інтуїтивному, «бо символічне є лише різновид інтуїтивного. 

Інтуїтівний спосіб представлення може бути розділений на схематичний і 

символічний. Обидва ці способи подання гіпотіпози, тобто зображення, а не 

просто характеристики, тобто позначення понять за допомогою супутніх 

чуттєвих знаків, які не містять нічого, що належить до споглядання об'єкта ... 

такі або слова, або зримі (алгебраїчні, навіть мімічні) знаки в якості виразів 

для понять» [71, с. 194]. У німецького філософа у символі діалектично 

поєднується інтуїтивне, що полягає в наданні чуттєвого образу, і 

раціональне, оскільки символ виступає в якості знака-посередника. На 

розглядуваній проблемі Кант зупиняється також у розділі «Про здатність 

позначення» роботи «Антропологія з прагматичної точки зору», пов'язуючи 

безпосередньо проблему знака з проблемою пізнання. Він зазначає, що 

пізнання сьогодення і зв'язок його з минулим можливі через позначення, 

тобто через знакову систему. Ототожнюючи образи речей із символами, Кант 

називає пізнання «символічним або образним (speciosa)». «Знаки ще не 

символи, бо вони можуть бути і лише опосередкованими (непрямими) 

знаками, які самі по собі нічого не означають і лише за допомогою 

приєднання ведуть до споглядань, а через них до понять. ... Отже, символічне 

пізнання протиставляється пізнанню не інтуїтивному (за допомогою 

чуттєвого споглядання), а інтелектуальному (за допомогою понять). Символи 
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– тільки засіб розсудку, що діють лише побічно за аналогією з певними 

спогляданнями, до яких можуть бути застосоване поняття розуму, щоб за 

допомогою зображення надати поняттю значення» [72, с. 215]. У Канта 

символічне пізнання – це чуттєвий рівень пізнання, що відповідає рівню 

розуму. Кант дає класифікацію знаків, засновану на принципі розподілу 

знаків за сферою їх застосування. До першого типу він відносить довільні, 

або знаки вміння: жести (мімічні, які бувають і природними), письмові знаки 

(замінюють звукові; музичні знаки; умовні знаки (цифри); відзнаки (герби); 

службові знаки; знаки ганьби; знаки пунктуації. До другої групи знаків Кант 

відносить природні знаки, до яких примикають демонстративні (симптоми); 

знаки, що нагадують (пам'ятники) і прогностичні знаки, засновані на 

узагальненні досвіду з метою передбачення. До третього типу Кант відносить 

знаки-знамення (події, в яких перекручується природа речей, до цих знаків 

можна віднести «народні прикмети»). Два останніх типи знаків не будуються 

людиною, а тільки тлумачаться нею [72, с. 216]. 

У філософії Г. В. Ф. Гегеля найбільш розробленим щодо проблеми 

символу і символізації є робота «Естетика». Г. В. Ф. Гегель зазначає, що 

символ передусім є певним знаком. Сенс знака є концепцією духу, а 

вираження – чуттєвим феноменом. «Тому в символі ми повинні відразу ж 

розрізняти дві сторони: по-перше, зміст і, по-друге, вираження цього сенсу. 

Перший є уявлення або предмет байдуже якого змісту, а друге є чуттєве 

існування або образ якого-небудь роду» [44, с. 14]. У мовах артикульовані 

звуки висловлюють різні ідеї та почуття, але більша частина слів, з яких 

складається ідіома, пов'язані абсолютно довільно, будучи при цьому носіями 

власного сенсу. Знак (форма) і позначувана річ, таким чином, індиферентні 

один до одного. У символі встановлюється інше відношення між означаючим 

та означуваним. Лев, наприклад, є символом великодушності, лисиця – 

хитрощі, коло – вічності, трикутник – триєдності [44, с. 14-15]. Згідно з Г. В. 

Ф. Гегелем, символ є розгортання і самовираження загальної ідеї. Символ 
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стає філософською категорією, оскільки в своєму розвитку він визначає 

розвиток вільної суб'єктивності. 

Виступивши з критикою гегелівського об'єктивізму, але взявши у нього 

містичні характеристики символічно-посередницької комунікації, С. 

К'єркегор та Ф. Ніцше своєю творчістю визначили особливий 

екзистенціалістський характер символізму XX століття. У Ф. Ніцше, 

наприклад, поняття не вибудовуються в систему, а постають як багатозначні 

символи. Такі поняття, як «життя», «воля до влади», які є і саме буття в його 

динамічності, і пристрасть, й інстинкт самозбереження, і рушійна 

суспільством енергія. Символічний міф про «надлюдину» є проявом 

романтично-символічного початку у філософії  Ф. Ніцше. С. К’єркегор 

намагається протиставити іншу – суб'єктивну, «екзистенційну», діалектику. 

Символічне усвідомлення людиною своєї релігійної суті проходить за трьома 

ступенями: естетичним, етичним та релігійним. Це розуміння приходить 

через символічно-екзистенційний модус буття [93]. 

Зміна теоретичної програми науки про знаки у другій половині XIX ст. 

та розробка основних принципів семіотики Ч. Пірсом, У. Моррісом, Р. 

Карнапом та іншими дослідниками вплинуло на статус символу в філософії. 

Свідомість сприймає світ символічно, тому з'являється необхідність 

створення науки про знаки. Структурна лінгвістика Ф. де Соссюра, який 

виділив два семіотичних фокуси: мова та мовлення, стала предтечею 

структуралізму, де зосереджується увага вже виключно на мові і на 

формальних системах. 

Слідом за Ф. Соссюром один із видатних представників структуралізму 

в етнографії К. Леві-Стросс вважав мову найуніверсальнішою формою вияву 

культури, оскільки остання розуміється як знакова система. Культура ним 

розглядається як поєднання символічних систем, до яких належить мова, 

шлюбні правила, мистецтво, наука, релігія. Символ, за Леві-Строссом, 

виступає як вираз передавання й функціонування системи значень та смислів 

культури. 
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Десятиліттями пізніше структуралист Р. Барт розглядатиме символ як 

тип відношення, яке «з'єднує означаюче з означуваним». Це аналогічне 

відношення конституює корелятивна йому свідомість, яка «бачить знак в 

його глибинному ... вимірі» [14, с. 247]. Р. Барт розглядає різні явища 

культури – моду, літературу, ритуали, геральдику, міф. Таким чином, 

матеріальні носії символічної структури перетворюються в означуваючий 

базис і являють собою первинний матеріал у системі символізації. 

Символічна свідомість для Барта є пройденим етапом в історії філософії, так 

як вона передбачає посилання на референцію або комунікативну функцію 

символу. «Символічна свідомість панувала у соціології символів і, звичайно, 

частково у психоаналізі у час його зародження, хоча сам Фройд визнавав 

незрозумілий (не-аналогійний) характер деяких символів» [14, с. 245]. Згідно 

з ідеями Р. Барта, доречніше перейти до аналізу парадигматичних відносин, 

де форми символів як знаків розглядалися б у порівнянні, перебуваючи у 

певній множині інших знаків. Таким чином, символічне може виступати і як 

метод, і як об'єкт, будучи, однак, визначальним для різних типів відношень. 

Аналізуючи основні філософські тенденції ХХ сторіччя у трактуванні 

ідеї символа, С.Г. Сичева виділяє два типи концепцій: позитивний та 

негативний. За першим, ідеї символа відповідає гармонічна реальність, що 

втілює принцип комічності, а за другим – ідея символу відсилає до 

розрізненої, хаотичної реальності. До позитивних концепцій належать 

російський символізм та філософія імені, філософії А. Вайтхеда та Е. 

Касирера, теорія Ж. Лакана. До негативних – теорії Ж. Дельоза, Ж. Бодрійяра 

та інших [157, с. 5]. 

А.Н. Вайтхед виділяє декілька рівнів символічного: символізм творів 

культури, символізм мови та символізм сприйняття. Аналізуючи символізм 

мови, Вайтхед виділяє символізм мови спілкування та науковий символізм. 

За А.Н. Вайтхедом, якщо символізм мови впливає через усне або письмове 

слово, яке й є символом ідей образів, емоцій, то мова точної науки алгебри – 

найнадійніша, найстійкіша. Філософ вважає, що чим точніше у вираженні 
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мова, тим глибше тип символізму вона собою являє. А.Н. Вайтхед вважає, що 

найфундаментальніший тип символізму – це символічне відношення між 

об’єктами поза нас та чуттєвими образами у нашій свідомості [165, с. 6]. 

Е. Касирер використовує поняття «символ», «символічна форма», 

«символічна функція». Символи суть наповнення символічних форм як 

результатів дії єдиної символічної функції. С.Г. Сичева пише: «Позитивність 

позиції Е. Касирера бачиться в ідеї символічної форми як абсолютної 

необхідності та єдиної можливості існування культури» [157, с. 6]. 

Е. Касирер вважає, що у знаку-символу нам даний шуканий 

всеохоплюючий медіум, що схрещує різноманіття усіх духовних утворень; у 

сукупності чуттєвих знаків пізнається ідеальна форма духу. Е. Касирер 

вважає, що якщо б вдалося здійснити систематичний огляд різних знакових 

культур, вказати їх типові і характерні риси, їх особливі відмінки та 

внутрішні відмінності, то «ми володіли б тоді свого роду грамматикою 

символічної функції як такої, за допомогою якої були б охоплені та 

взаємовизначені її особливі висловлювання та ідиоми, як вони являються нам 

у мові та мистецтві, міфі та релігії» [74, с. 22-23]. Символ – чиста функція, 

осмислення чуттєвого, інтегратор досвіду, динамічний початок – принцип 

абсолютно всього. Усі спроби десимволізації наших функцій Е. Касирер 

вважає заздалегідь приреченими на невдачу, оскільки подолати символ ми 

можемо не інакше як символічно. Тому дійсність завжди символічна, і 

філософія дійсності є філософія символічних форм. Символ творить буття, 

сам при цьому, не маючи актуального існування – він наділений тільки 

значенням. Філософія символічних форм Е. Касирера була вагомими внеском 

у скарбницю світової філософської думки.   

Неокантианству, представленому Е. Касирером, Г. Когеном та П. 

Наторпом, і неопозітівістским тенденціям були протиставлені інші напрями – 

«філософія життя», феноменологія Е. Гусерля, філософська антропологія М. 

Шелера, інтуїтивізм А. Бергсона і екзистенціалізм. Символізм у А. Бергсона є 

абстрактною функцією думки. Е. Гусерль наділяє знак 
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предметностворюючою функцією. При цьому до знаків він відносить тільки 

мовні, або знаки-вирази, які носять інтенціональний характер. Всі інші, 

немовні, знаки, до яких відносяться і символи, виконують заміщуючу 

функцію. Феноменологія Е. Гусерля стала відправним пунктом 

феноменологічної онтології М. Гайдегера, діалектика якого є апофеоз 

символізму. 

Швейцарський психіатр К.Г. Юнг розрізняв знаки і символи. Він 

говорив, що знак завжди пов'язаний зі створеною думкою і, отже, містить 

менше інформації, ніж думка, що його породила. З іншого боку, за 

символами завжди приховано більше, ніж здається на перший погляд, вони 

приховують щось невідоме. «Символом же ми називаємо термін, назву або 

навіть образ, що володіє крім свого загальновживаного ще й особливим 

додатковим значенням, що несе щось невизначене, невідоме» [195]. На думку 

К.Г. Юнга, символи спонтанно народжуються в несвідомому, і створити їх 

усвідомлено і навмисно неможливо. Згідно з ідеями К.Г. Юнга, символи 

заявляють про себе не тільки уві сні, але й у всіх психічних явищах. Слова і 

думки, почуття, дії і ситуації можуть бути символічними. 

Г.-Г. Гадамер у роботі «Істина і метод» з історичної точки зору 

протиставляє символ алегорії, спираючись на розуміння символізму 

німецькими романтиками (Гете, Зольгер, Шелінг, Крейцер) і особливо І. 

Кантом: «воно [символічне зображення] є зображенням, а не просто 

позначенням, як у так званому логічному «символізмі»; але символічне 

зображення не зображує поняття безпосередньо, як трансцендентальний 

схематизм у філософії Канта, а робить це непрямим чином, «завдяки чому 

вираз містить в собі не справжню схему для понять, а лише символ для 

рефлексії. Це поняття символічного зображення – один із найбільш 

блискучих результатів мислення Канта» [43, с. 119-120].  

Підсумовуючи, можна сказати, що вирішальною характеристикою 

людини є її здатність до символізації. Завдяки філософському дослідженню 

символу і його ролі в житті людини, вивчаючи символ, символічні форми, 
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філософія стає інструментом проникнення у фундаментальні структури 

людської діяльності, у мову, міф, релігію, науку, мистецтво. 

 

Розуміння символу у політичній рекламі 

 

Оскільки технології розвиваються значно швидше, ніж людська 

свідомість, для кращої орієнтації люди починають користуватися символами 

або ярликами, які далі діють згідно з закладеним у мозку сценарієм. Роль 

провідника таких символів у політичній рекламі відіграє політичний імідж. 

«У сучасних суспільних умовах інформаційної революції та швидкості 

соціальної адаптації політична символіка функціонує через механізм 

політичного маркетингу» [9, с. 273]. 

Для політичної реклами важливою є та обставина, що світ, в якому ми 

живемо, може постати у вигляді трьох різних іпостасей: світу реального, 

світу інформаційного та світу символічного. Саме тому політична реклама 

стає інформаційним містком між електоратом та партіями. 

До символічного світу належить поняття іміджу політика та його 

партії. Політик сам є символічною постаттю. Тому в політичній рекламі 

необхідно вигадати та показати глядачу (тобто виборцю) відповідний набір 

жестів, поз, інтонацій, які підтверджували б цю думку. Це робиться за 

допомогою підбірки текстів різного емоційного насичення, виголошуючи які, 

політик удаватиметься до необхідного імеджмейкеру типу поведінки, а також 

показом невербальних (неречових) ситуацій так званого домашнього набору 

(ясна річ, попередньо спланованого). Глядач обов'язково повинен побачити 

дружину, дітей, домашніх улюбленців (якщо таких немає, треба знайти 

принаймні на час кампанії). Утім, останнє залежить від особливостей країни. 

В Україні, наприклад, наявність у політика великого собаки певні кола 

виборців чомусь визнають за негативну рису. Окрім зазначених символів в 

політичній рекламі широко використовуються ще й звуковий фон, елементи 
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зовнішнього вигляду (такими можуть бути і певний одяг, зачіска, аксесуари, 

навіть, посмішка), підібрані кольори.  

Сам по собі кожен символ має величезний вплив на свідомість, 

показовим у цьому плані є методика підбору кольорів Color Compatibility Test 

по групам у відповідності до емоційного сприйняття. Ця методика заснована 

на численних соціальних опитуваннях та дослідах, що відображали емоційну 

оцінку респондентів за шкалою «привабливий – непривабливий». У 

результаті було зроблено висновки, що правильно підібраний дует кольорів – 

успішна реклама, а використання несполучних кольорів може докорінно 

зруйнувати весь рекламний проект, і це стосується як комерційної, так і 

політичної реклам. Таким чином було сформовано три групи поєднання двох 

кольорів: до першої увійшли несумісні дуети кольорів, до другої – 

нейтральні і до третьої – привабливі [95].  

Існує думка, що причина «провалу» Помаранчевої революції пеолягає у 

неправильному використанні символів. Наприклад, невдалий підбір кольорів 

на прапорах мітингуючих та їхніх лідерів, оскільки така гама кольорів згідно 

з Color Compatibility Test є непривабливою та, більш того відштовхуючою, 

для сприйняття. Хоча на практиці поєднання червоного та помаранчевого 

кольорів не викликало відрази, частково через домінування помаранчевого 

кольору як одного з символів подій 2004 року, що виявилося надзвичайно 

вдалою технологією. І ще одним важливим моментом є зображення 

перевернутої підкови, що є наслідком хибного тлумачення символу. Згідно з 

традиційними віруваннями, вістря підкови повинні бути зверху, так вона 

нагадує глечик, в якому зберігаються різноманітні блага (приклад: гроші), які 

посилаються для родини. На прапорах Помаранчевої революції підкова 

зображувалася вістрями до низу, і все, що вона могла зберігати – витекло до 

землі. Не дивлячись на це, тривалістю лідери революційного руху 

завдячують силі впливу символів на психологію людей, а також умінні 

іміджмейкерів користуватися цією силою. Символ має більше шансів 

закріпитися у довготривалій пам’яті.  
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Символи можуть змінюватися у ході історії, пристосовуючись до 

різних епох, культур, ситуацій, але сила їхнього впливу незмінно велика. До 

того ж символ ніколи не «виходить з моди», що показує його 

універсальність. Символами можуть виступати як матеріальні речі: одяг, 

зачіска, будь-які предмети, так і нематеріальні: мова, запахи, набір поз та 

жестів (засоби невербальної комунікації), а також певні події. Навіть сам 

політик є символічною постаттю.  

Особливе значення символи набувають під час виборчих кампаній, 

політичних акцій. Символи починають найбільш активно виступати 

елементами політичної боротьби, засобами впливу на свідомість людей. 

Тому в політичній рекламі необхідно показати виборцю відповідний набір 

жестів, поз, інтонацій. Для цього підбираються спеціальні ансамблі кольорів 

(як кольори оточуючого світу політика, так і стосовно його зовнішнього 

вигляду), добірка текстів різного емоційного насичення. У кадрах політичної 

реклами виборець бачить цілий набір символів: окрім самого політика, 

показують назву його партії, емблеми, слогани, інколи його сім’ю, домашніх 

улюбленців. Символом може стати навіть фон, на якому зображуються 

політичні лідери. Смислове навантаження несе не лише один символ (хоча 

його роль не варто недооцінювати, бо інколи найбільш вагомим є саме цей 

один символ, як незмінна солдатська шинель Сталіна, сигара Черчилля, 

кашкет Леніна і т.д.), а ансамбль символів, що складає імідж політика. 

Політичні іміджмейкери запозичили свої технології у теоретиків комерційної 

реклами, де абсолютизується роль символу і міфу. Це підсилює ще й 

організаційна складова політики. Сюди відносять процедуру інавгурації 

президента (що є сама по собі набором символів: урочиста присяга, кортеж-

супровід та ін.), вручення нагород, прийоми високих гостей. Все це надає 

неабиякої значущості політиці в очах народу. 

Одна з особливостей політичної реклами це завантаженість символікою, 

найкраще це проявляється у телевізійній рекламі, де використовуються 

візуальні та вербальні образи, а також при особистих зустрічах з виборцями, 
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мітингах, тут додається ще й можливість сенсорно-чуттєвого сприйняття, 

тобто сприйняття через дотики. В інших каналах передачі рекламної 

інформації використовують або візуальний образ – плакати, листівки і т. п., 

або ж звукове/вербальне навантаження – радіо.  

Основним призначенням та метою будь-якої реклами є продаж 

товару/послуги, що рекламується. Політична реклама не є виключенням, але 

з тією ремаркою, що тут рекламується політичний актор з метою отримання 

голосів виборців, якщо ми говоримо про короткострокові цілі, та отримання 

лояльності виборців, якщо мова йде про довгострокову стратегію. З іншої 

точки зору, реклама та весь маркетинговий комплекс служить формуванню 

цінностей, потреб, смаків та поглядів її реципієнтів. У цьому контексті, 

ефективність реклами пояснюється її високим рівнем розповсюдженості 

(зовнішня реклама, реклама у метро, на телебаченні, радіо, BTL та ін.), а, 

відтак, і можливістю постійного впливу (свідомого чи підсвідомого) на 

людину. Політична реклама покликана розкрити і «поширити» імідж 

політичного актора та, шляхом негативної реклами, показати основні 

контрасти між суперниками політичної гри. Будь-який метод впливу у 

рекламі заснований на символах. Значущість символу майже неможливо 

переоцінити у зв’язку з тим, що правильно використаний символ 

безпосередньо чи опосередковано здійснює величезний вплив на 

підсвідомість людини, а звідси і формуються політичні вибори людей. 

Символ є «лаконічним», емоційно забарвленим та впливає на всі органи 

чуття людини, через які відбувається сприйняття оточуючого світу (нової 

інформації). Тому політична символіка є такою важливою складовою іміджу 

політика. У політиці, окрім політичної символіки, символ включає в себе 

також особистісні та професійні якості політика, якими можуть бути 

чесність, активність, досвід, сила, та його конкретні досягнення, результати 

діяльності.  

Як і у всього іншого, у символів є дві сторони медалі. Саме впливова 

сила символу може стати і його ж руйнівною силою. Велике значення тут 
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грає уміння правильно підбирати символи так, щоб вони доповнювали один 

одного, підтверджували імідж політика і не суперечили конкретній ситуації. 

Використання символу у рекламі є ефективним ще й тому, що така реклама 

здатна пробуджувати у реципієнта певні асоціації, що, відповідно, впливає на 

запам’ятовування рекламної інформації. Для політичної реклами також є 

характерним наявність «плаваючих» символів, тобто тих, які не завжди 

можна інтерпретувати однозначно, такими є титри, заголовки, слогани тощо.  

Символ існує не сам по собі, а у контексті його сприйняття об’єктом. 

Окрім цього, значення символів проявляється через структурні відносини з 

іншими знаками. «Розрізняють парадигматичні (статичні) і синтагматичні 

(динамічні) відношення елементів мови. У рамках парадигматичних відносин 

відбувається умовне «зарахування» знаку до певного асоціативного ряду за 

допомогою функцій, які він виконує» [123, с. 149]. У цьому випадку знак не 

може бути одночасно використаний з іншими знаками, оскільки вони 

знаходяться у парадигматичних відношеннях. Синтагматичні відношення 

передбачають комбінацію знаків, що має певне значення у своїй сукупності. 

У рекламі синтагматично пов’язані знаки – це ряд візуальних, вербальних та 

інших знаків.  

Символ, у широкому сенсі, – це те, що фіксує здатність матеріальних 

речей, подій, чуттєвих образів виражати ідеальний зміст, відмінність від їх 

безпосереднього чуттєво-тілесного буття. А політичний символ – «це 

концентроване, візуальне вираження політичного об’єкта (ідеї, особистості 

чи політичного інституту), сукупність певних вербальних і невербальних 

послань» [102, с. 5]. У термінологічному словнику з політології (Гринев А.В.) 

визначається, що «політична символіка – це сукупність виразних засобів, що 

надають політичному життю, політичній дії, різноманітним формам 

матеріалізації політики явне, особливо очевидне, підкреслене, або навпаки, 

приховане значення» [84]. 

Символ розмежовує «своє» і «вороже», бажане та небажане, Вони і Ми. 

Символічна мова схиляє до однозначного вибору «за» чи «проти», 
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намагаючись привабити позитивом і приховати негатив, або, навпаки, 

підкреслити його за допомогою технології акцентування уваги на негараздах 

і проблемах соціальної реальності. 

 Технологічність політики безпосередньо проявляється у сфері 

символів. Власне, технологія полягає у задаванні контексту, що нагадує 

впровадження певного символічного коду, на кшталт впровадження певної 

абетки. Кожен символ має своє звучання.  

У політичній рекламі представлений широкий спектр символів. Це 

можуть бути символи, що складають мовлення, такими є слово, інтонація. 

Для розуміння ролі та місця кожного символу у системі політичної реклами 

важливо розглянути типологію знаків та символів. Підходів до такої 

типології декілька. Наприклад, запропонований Е.І. Шейгалом варіант 

класифікації. Дослідник пропонує поділ на вербальні, невербальні та змішані 

знаки. До вербальних відносяться слова, висловлювання, тексти. До 

невербальних – прапори, емблеми, портрети, будівлі, символічні дії, знакові 

або символічні постаті, тобто самі політики. А до змішаних знаків Е.І. 

Шейгал відносить гімн – поєднання тексту та музики, герб – поєднання 

символів та девізу. Він розглядає чотири типи невербальних знаків: політик 

як знак, поведінські знаки, символічні артефакти та графічні символи [182].  

Політик як символ виступає в якості представника групи, політичної 

сили, а також в якості актора, виконувача ролі. Прикладом може служити 

російська партія КПРФ та її лідер Г.А. Зюганов. Він стає символом цієї 

партії, оскільки несе інформацію не лише про самого себе, а й про ідеї партії. 

«Його портретне зображення є, з однієї сторони, іконічним знаком Зюганова 

як особистості та, з іншої сторони, опосередковано виступає як знак партії. 

Врешті решт, ім’я політика служить умовним знаком його як особистості і, 

опосередковано, через метонімічний зв'язок, стає позначенням партії та її 

політичної лінії» [182]. Те ж стосується і українських політиків, таких, як 

В.Ф. Янукович, Ю.В. Тимошенко та ін. Або інший аспект: історичні постаті 

мають закріплені за ними «символьні» ознаки, які використовуються для 
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наділення політиків певними позитивними рисами шляхом виведення 

схожості сучасних діячів до їх історичних «прототипів» «українська Жанна 

д’Арк» (про Ю. Тимошенко) «Макіавеллі з адміністрації Президента» (про В. 

Медведчука), «узбецький Тамерлан» (про І. Карімова), «московський 

Муссоліні» (про В. Путіна), «палестинський бін Ладен» (про А. Ясина), 

«чеченський Квіслінг» (про А. Кадрова) [132].  

К.Г. Юнг у своїй роботі «Підхід до несвідомого» зазначав, що «слово і 

зображення символічні, якщо вони мають на увазі дещо більше, ніж їх 

очевидне і безпосереднє значення» [195]. Масова свідомість може 

ототожнювати політика з декількома образами одночасно, що значно 

розширює соціальну базу. 

В умовах, які склалися в Україні, актуальності набувають образи 

політиків, що асоціюються у масовій свідомості з типом сильної особистості 

(«лідер – захисник»), здатним захистити населення від хаосу і гарантувати 

суспільну безпеку, такий образ було створено для В. Ф. Януковича. Інший 

популярний образ – це політик господарник, здатний облаштувати життя 

регіону чи країни в цілому, що притаманний іміджу В.А. Ющенко, який 

використав бджільництво, посадку дерев в різних регіонах як символічні дії, 

що підтверджують його образ.  

Символічною дія чи вчинок стають тоді, коли у нього з’являється 

підґрунтя для обговорення, запам’ятовування та ототожнення його з 

конкретним політичним агентом. Такі дії бувають ритуального і 

неритуального характерів. До ритуальних відносять інавгурацію, парад, а до 

неритуальних – театралізовані політичні акції, такі як спалення фігурок, 

прапорів або інсценування похорон політика, існуючого ладу, навіть самої 

країни. Т. Мейер виділяє три види символічної політики «символічна 

політика зверху», «символічна політика знизу» та «символічна політика 

зверху і знизу «одночасно», політика «зверху» передбачає інсценування того, 

чого реально немає за допомоги символічних ерзац-акцій, символічного 

законодавства, символічної персоналізації, символічної ідеологізації». А 
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«символічна політика «знизу» передбачає проведення акцій протесту, а 

також ритуалізованого процесу задля зображення легітимності існуючої 

влади  [115, с. 14].  

Ритуали можна розглядати як особливий вид символів. Але він є досить 

небезпечною зброєю. Ритуал може бути позитивним явищем: виступати 

каталізатором ворожих суспільних настроїв, звільнювати негативні настрої 

серед мас і надавати їм законного характеру, що призводить до стабілізації 

політичної ситуації. У той же час, надмірне використовування подібних 

методів вирішення суспільних невдоволень може призвести до формування у 

суспільства потреб у ритуальних політичних дійствах, а самі ритуали – 

зробити правилом. 

Наступним видом є символічні артефакти. Вони виступають в якості 

символів вищої влади: скіпетр, держава, меч, відповідний одяг, головні убори 

(корона). Такі символи збереглися і сьогодні у країнах з монархічною 

формою правління. Головні убори візуально збільшують зріст правителя, що 

емоційно сприймається як підкорення глядача і тим самим є символом влади, 

яка звеличується. Також до таких символів відносять будівлі влади 

(парламенту, президента, уряду), що, як правило, знаходяться на піднесеній 

території. Останнім видом є графічні символи, «до яких належать 

національні емблеми, прапори, герби, емблеми політичних партій і рухів. Г. 

Бідерман відзначає, що символами політичних рухів часто ставали образні 

знаки з високим сигналізуючим значенням, здатні підсвідомо впливати на 

глибинні шари особи. Так, знаки з горизонтально-вертикальною структурою 

справляють враження статичності, оборонності, консервативності, тоді як 

знаки з акцентом на діагоналях пов'язані з динамічно-агресивними рухами» 

[182].  

До розряду символічних характеристик іміджів політичних акторів 

можна віднести також використовувані при побудові іміджу асоціації з 

тваринним і рослинним світом. Це виявляється, наприклад, у виборі тварин і 

рослин як емблеми і символи партій і об'єднань. «Емблема осла (у 
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демократів) і емблема слона (у республіканців) і є тими зовнішніми 

об'єктами, які символізують всю політику цих партій. У той час, як 

республіканці підкреслюють потужність, помпезність, імпозантність і навіть 

прагнення йти напролом, як слон, у своїх політичних виступах, демократи 

тримаються скромніше, навіть до певної міри підкреслюють свою «сірість» 

[98]. Слон як офіційний символ республіканської партії вперше з'явився на 

карикатурі в минулому столітті – він топтав інфляцію і хаос. Інший рівень 

метафоризації за допомогою світу природи – включення його представників 

в стереотип сприйняття самою політика. Б. Єльцина, наприклад, асоціюють з 

ведмедем, А. Чубайса – з хитрим лисом, Г. Зюганова – з кабаном, Г. 

Явлінського – із зайцем, А. Лебедя – з вовком, собакою, В. Жириновського – 

з різними птицями. 

 Проте така класифікація є неповною. До неї необхідно додати ще один 

підхід до класифікації – це поділ символіки країни на офіційну (герб, прапор, 

гімн) та неофіційну (символічні будівлі, приклад: головний годинник країни 

– Куранти в Росії, Big Ben у Великій Британії, мапа країни, державна мова, 

Конституція, державні нагороди, взагалі всі символи, які позначають 

державу). Символ існує лише тоді, коли його сприймає якийсь об’єкт, тобто 

певна людина, на яку спрямовано використання цього символу. Людина 

звертає увагу на символ лише тоді, коли він для неї є не чужим. Таким 

чином, з’являється ще один момент специфіки символіки, причому в даному 

випадку сфера застосування символу не є принциповою, тут відіграє головну 

роль людський фактор. На сприйняття не лише конкретного символу, а й 

низки символів, впливають культурні особливості людини, демографічні 

характеристики (вік, стать і т. д.) та умови життя, оточуючий світ. Смисл 

символу існує лише всередині комунікації між людьми. «Отже, символи 

виступають не тільки мовою культури, а й станами життєдіяльності людини. 

Символи утворюють особливу семіотичну фактуру буття чи його ментальну 

онтологію» [89, с. 63]. 
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Смислова структура символу багатошарова і розрахована на активну 

внутрішню роботу того, хто сприймає його. «Нагадаємо, що для нас, по-

перше, символи існують на рівні деякого спонтанного функціонування 

структур і взагалі змістовностей свідомості, по-друге, вони існують на рівні 

вторинного опрацювання, здійснюваного в деякому передбачуваному нами 

сумарному процесі життя, історії, комунікації і так далі» [112, с. 157]. 

 Важливою є так звана «символічна» ситуація, вона, як правило, 

використовується для посилення іміджу політика за образом «Політик з 

народом». Це є зображення на фоні постаті політика або у контексті реклами 

політичної сили демонстрацій, акцій, страйків, зустрічей з лідерами партій. 

Такий прийом використовується як прихований психологічний. При цьому 

вираз обличчя людей на задньому плані відповідав цілям реклами, її 

акцентам: на позитив чи негатив. Ще одним аспектом «символічних» 

ситуацій є зображення політика під час його виступів за трибуною, у 

конференц-залі. Для посилення значущості впливу політика показують кадри 

захвату та арешту злочинців, зображення воєнної техніки, літаків. «Набір 

знаків в телевізійному ролику, котрий є ні чим іншим, як організованим 

посланням, зверненням до цільової аудиторії, утворює певну систему 

послідовності розгортання сенсу» [123, с. 155]. 

Розробники політичної реклами користуються законом приєднання 

символів: позитивні якості одного об’єкту переносяться на інший – 

позитивний символ асоціюється з політиком чи політичною силою, що 

рекламується.  

   Таким чином, політична реклама є складним багаторівневим 

феноменом, що складається з системи засобів і прийомів впливу на думки та 

політичні вподобання електорату. Політична реклама покликана розкрити і 

«поширити» імідж політичного актора та, шляхом негативної реклами, 

показати основні контрасти між суперниками політичної гри. Методи впливу 

у рекламі ґрунтуються на символах. Значущість символу майже неможливо 

переоцінити у зв’язку з тим, що правильно використаний символ 
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безпосередньо чи опосередковано здійснює величезний вплив на 

підсвідомість людини, а звідси і формуються політичні вибори людей. 

Символ є «лаконічним», емоційно забарвленим, впливає на всі органи чуття 

людини, через які відбувається сприйняття оточуючого світу (нової 

інформації). Тому політична символіка є такою важливою складовою іміджу 

політика. 

Враховуючи все вищезазначене, вважаємо, що для політичної реклами 

найбільш прийнятним буде вживання поняття «символ», аніж «знак». 

Політичний символ можна визначити як «концентроване, візуальне 

вираження політичного об’єкта (ідеї, особистості чи політичного інституту), 

сукупність певних вербальних і невербальних послань» [37, с.12]. У 

термінологічному словнику з політології визначається, що «політична 

символіка – це сукупність виразних засобів, що надають політичному життю, 

політичній дії, різноманітним формам матеріалізації політики явне, особливо 

очевидне, підкреслене, або навпаки, приховане значення» [39]. 

Розгляд історичних змін філософських поглядів на проблему символу 

та аналіз проблеми співвідношення символу та знака дав змогу дійти 

висновку, що для політичної реклами найбільш прийнятним є вживання 

поняття «символ», аніж «знак». Цей висновок зроблено, виходячи з таких 

особливостей символу, що визначають його специфіку та відмінність від 

знака, як: 1) символ як структура свідомості пов'язаний з розумінням, тоді як 

знак – зі знанням; 2) символ не заміщує те, що символізує, а має з ним 

безпосередній зв'язок; 3) у контексті розгляду двох систем комунікації, одна з 

яких, тяжіє до передавання інформації, а інша – цінностей, символ належить 

до передавання цінностей, а знак – до передавання інформації. Символ 

передає необхідні політичному акторові цінності через апелювання до емоцій 

та почуттів, тобто до ірраціонального, за допомогою звичної і зрозумілої для 

реципієнта мови.  
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1.3. Візуальний образ у створенні іміджу політичного актора 

 

У процесі формування іміджу політика особливу увагу приділяють його 

візуальному образу. В основі іміджу закладено подачу певної організованої 

та цілеспрямованої інформації, і насамперед – візуальної. Візуалізація образу 

політичного агента складає основу його іміджу. 

Різноманіття досліджень проблеми візуального образу дають можливість 

говорити не лише про актуальність цієї проблеми, а й про необхідність таких 

досліджень в умовах превалювання саме візуального способу комунікації у 

сучасній комунікації. Мається на увазі комунікація у всіх суспільних 

сферах,а не лише у політичній. Особливо яскравий приклад такої комунікації 

дає реклама та масовість візуальних рекламних повідомлень як статичних, 

так і динамічних. «Масова комунікація здійснює економічний, ідеологічний, 

політичний вплив на оцінки, думки та поведінку людей, що досягається 

систематичним розповсюдженням різноманітних повідомлень за допомогою 

друкованих, цифрових ЗМІ, кіно, телебачення, соціальних мереж. Візуальні 

комунікації розповсюджують повідомлення графічними засобами за 

допомогою рухомих та нерухомих зображень, візуальних образів, 

семіотичних знаків, кольору, орнаментів, малюнку шрифту і т.п.» [180, с. 

176]. 

Науковці виділяють чотири парадигми у сучасних візуальних 

дослідженнях: натуралізм, що спирається на позитивістську методологію, 

структуралізм, що орієнтується на системно-структуралістський аналіз, 

конструктивізм – орієнтація на аналіз ситуації виникнення та 

функціонування явища, феноменологія, що орієнтована на аналіз змісту 

виробника та споживача візуального образу. Парадигма обирається залежно 

від особливостей та цілей дослідження. Так, С.В. Пирогов вважає, що 

найбільш перспективною є феноменологічна модель, яка здатна пояснити 

використання візуальних образів як засобів для зміни існуючої реальності 

[135, с.126]. Зі зростанням кількості каналів передачі візуальних образів та 
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частоти контактів людини з цими засобами візуальні зображення набувають 

все більше здатності впливати на реципієнта. Такий вплив є цілеспрямованим 

та переслідує заздалегідь закладену у ньому мету, це може буде й 

інформування з приводу того чи іншого питання, і зміна позиції, думок, 

уявлень, а найголовніше – цінностей. Масовість та глобальність візуальних 

зображень, а також різноманіття цілей, які в них закладені, суттєво 

впливають на здатність до аналізу, спосіб сприймати та виокремлювати 

інформацію людиною. Тому візуальний образ, ставши засобом 

маніпулювання, актуалізується як предмет дослідження у науковців, та 

особливо у практиків маркетингу.  

У широкому значенні під візуалізацією образу розуміють «бачення – 

здатність робити видимими об’єкти та процеси» [45, с. 10]. Бачення у сенсі 

розуміння побаченого, відбувається як через зір, так і через слух, дотик, нюх. 

Для такого розуміння необхідна певна система знань, умінь та стереотипів, 

тобто емпіричний досвід. Саме цей досвід формується у рамках певної 

культури, традицій, вірувань тощо. Так, культурна приналежність людини 

визначає напрямки її розуміння певних явищ та подій. Це означає, що 

представники різних культур оцінюють однакові речі по-різному, через різні 

досвідні знання про них. Це дає підстави говорити про особливості 

політичних іміджів у різних країнах та доцільності застосування певних 

технологій. «Сприйняття візуальних образів – результат роботи складної 

системи, що включає до себе зір, мозок, психіку та культуру, яка виступає в 

якості заломлюючої лінзи. Новий образ взаємодіє з тими, що вже є в пам’яті 

індивіда, з установками різноманітного характеру, і в результаті їхнього 

взаємовпливу формується суб’єктивна репродукція сприйманого» [91, с. 

193]. 

Отже, сприймання інформації у вигляді рекламного зображення 

відбувається у два основних етапи: сприймання візуального об’єкта як такого 

(цей феномен називається перцепцією) та його осмислення, усвідомлення 

суб’єктом – аперцепція. Таким чином, у процесі перцепції людина отримує 
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деякий неясний образ зображення, оскільки поки що не може осягнути його 

зміст. У процесі аперцепції відбувається порівняння отриманого невиразного 

образу «чогось» з існуючими в пам’яті подібними стереотипами, що й 

дозволяє їй зрозуміти, осмислити побачене [175, с. 4]. Саме такі стереотипи 

покликана подолати, або ж, навпаки, підсилити, політична реклама. 

Осмислення, розуміння рекламного повідомлення дає можливість 

подальшого опрацювання інформації і призведе до прийняття рішення 

стосовно отриманої рекламної інформації: запам’ятовування, нівелювання, 

виконання або невиконання рекламного призову.  

Як уже зазначалось, у процесі передачі інформації відбувається вплив на 

ті канали сприйняття, які передують раціональній обробці інформації. 

Провідне місце тут займає зорове сприйняття. «Саме візуальний канал надає 

людині певну інформацію про той чи інший об’єкт. І треба пам’ятати про те, 

що перше враження, яке формується у межах 20 – 40 секунд, здійснює 

величезний психологічний вплив на наступне сприйняття людини людиною» 

[179, с. 201]. 

У контексті цього питання зазначимо, що мова йде про дві функції 

іміджу. Перша – це функція називання або позначення політичного гравця, 

яка забезпечує його упізнавання, пов’язуючи сприятливий образ з 

конкретною людиною чи політичною силою. Друга функція іміджу – 

адресна. Адресна функція полягає в орієнтації іміджу на людей певної 

культури, тобто певного образу мислення. Візуальний образ має більше 

значення для країн так званої колективістської культури, аніж для 

індивідуалістично спрямованих країн. Як зазначає російська дослідниця Е.Л. 

Шарова, це пояснюється тим, що особливістю індивідуалістичної культури є 

пріоритет раціонального над емоційним, бо саме емоційна складова 

відповідає за сприйняття візуальної інформації. Тут акцент робиться на 

вербальній частині іміджу [179, с. 201]. Такі особливості притаманні 

європейським країнам, де виборці більшою мірою звертають увагу на зміст 

мовлення кандидата, основні ідеї та позиції, політичну платформу партії, 
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блоку. У країнах, де переважає колективістська культура, значна увага 

приділяється емоційній складовій сприйняття, а, відповідно, і візуальному 

образу, акценти якого змінюються згідно з особливостями електорату. У 

даному випадку політик або політична сила виступає не як носій конкретних 

ідей, а як символічна постать. Подібна модель притаманна у більшості 

випадків пострадянським країнам, зокрема Україні. Емоційне ставлення до 

політики створюють ілюзію особистісних взаємовідносин «простих» 

громадян з політиками. Таким чином, дії політиків з їх наслідками відходять 

на другий план, якщо вони не стали символічними як, наприклад, роздача 

радянським вкладникам їхніх заощаджень через «Ощадбанк» Ю. Тимошенко, 

що стало своєрідним внеском у підтримання позитивного іміджу «біло-

сердечників». Слід зазначити, що виключенням у цих правилах є США, де 

переважає індивідуалістична культура, але вербальна складова не превалює 

над невербальною в іміджах політиків.  

Формування образу політика будується на інтуїтивному сприйнятті, а не 

на раціональному в межах колективістської культури. Дії представників 

політики сприймаються легітимними, якщо спираються на традиції. 

Важливим є й історичний аспект розвитку країни, рівень освіти населення 

(який в окремих випадках стає своєрідним загороджувальним бар’єром у 

спробах оцінити ситуацію раціонально). За словами В. Попова, «значення 

кожного політичного символу у тому й полягає, що він слугує своєрідним 

орієнтиром, «програмою», «інструкцією» для поведінки та взаємовідносин, 

які складаються серед учасників символічних актів» [142, с. 12]. 

У процесі створення образу політичного актора надзвичайно важливо 

враховувати, що образ існує у різних аспектах: той образ, який репрезентує 

суб'єкт (політичний актор); образ, що цілеспрямовано створюється; образ, що 

створюється у свідомості об'єкта (виборців). Крім того, останній образ може 

суттєво змінюватися, особливо, коли справжній образ суб’єкта, 

проявляючись, впливає і змінює штучно створений образ. Хоча всі ці образи 

мають властивості багатостороннього впливу один на одного. Ділення, 
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пропоноване А. Лаптенком: імідж об'єктивний або реальний – це враження 

про кандидата (його образ), яке є у виборців; суб'єктивний імідж – це 

уявлення кандидата і його «команди» про те, яким його бачать виборці; 

модельований імідж – той образ, який намагаються створити «команда» і 

залучені фахівці [98]. 

Візуальний образ містить у собі цілий набір невербальних символів, а 

також особисту харизму, що є не менш значущим. Враховуються і набір 

жестів, міміка, одяг, кольори, зачіска, додаткова символіка, як то окуляри, 

вуса, люлька, навіть світ поряд з політиком і т. д. Особливу роль у 

візуальному образі грають іконічні знаки, тобто зображення політика через 

рекламні носії: фото, плакати, телевізійну рекламу. «Оскільки людина 

сприймає іншого, в першу чергу, згідно з зовнішнім виглядом, значення має 

все, що може та встигне вихопити зір, за рахунок цього формується уявлення 

про того іншого, який презентує себе – уявлення перше і дуже міцне» [179, с. 

203].  

Найперше, на що ми звертаємо увагу – це обличчя. Тут мають значення і 

риси обличчя (певні риси можуть заздалегідь сприйматися негативно чи 

позитивно відповідно до культурних особливостей виборців), міміка, зачіска, 

макіяж і т. п. Приклад: коса Ю. Тимошенко стала незмінним символом її 

іміджу. Підсиленням іміджу служать такі символи, як: вуса (Й. Сталін, С. 

Будьоний, А. Гітлер, С. Хуссейн), картуз (В. Ленін, колишній мер Москви Ю. 

Лужков), поголена голова (командир Червоної армії Г. Котовський), 

знаменитий проділ у волоссі А. Гітлера, сигара В. Черчилля, тютюнова 

люлька Й.Сталіна, А. Лінкольна, характерна борода А. Лінкольна.  

Під час бесіди людина найбільше концентрує увагу на обличчі 

співрозмовника, саме по обличчю ми отримуємо інформацію про реакції, 

фізичний та емоційний стан співрозмовника. Це дає підстави говорити про 

важливість використання символів у цій царині, особливо міміки.  

Ще однією важливою складовою формування візуального іміджу 

політика є підбір одягу. Одяг має відповідати статусу, місцю та ситуації, в 
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якій опиняється людина-політик. Недооцінювання ролі одягу часто 

приводить до зведення нанівець зусиль цілої PR-команди. Як результат їхньої 

роботи – створюваний образ не сприймається аудиторією. Таких прикладів 

історія знає чимало: «Віктор Шепелев підкреслює, що під час однієї зустрічі 

Дж. Буша з В. Путіним американські піарщики не врахували «вражаючого 

ефекту» рампового освітлення на телезйомках, про що свідчив бляклий тон 

костюму та краватки Дж. Буша. У той же час, насичений колір костюма та 

краватки В. Путіна робили його постать більш помітною та такою, що 

сприймається активно телевізійною аудиторією» [179, с. 204]. Результатом 

таких теледебатів стало переважання виступу російського лідера, якому 

віддали більше часу та уваги.  

Інший приклад наводять Баронін А.С. та Колпаков А.А. В одній з 

центральних областей України під час парламентської виборчої кампанії 

2002 року політтехнологи рекомендували кандидату у депутати одягтися 

простіше. Проте його дружина, яка не мала відповідних професійних 

навичок, вирішила, що краще знає, що потрібно її чоловіку і переконала 

останнього не слідувати рекомендаціям професіоналів. Враховуючи той 

факт, що кандидат не був жителем регіону, його поява на міській площі у 

костюмі вартістю у місячний бюджет міста обґрунтовано прогнозувала 

загальну озлобленість. Достойним доповненням образу став виїзд на цю ж 

площу на швидкості президентського кортежу двох автомобілів марки 

Mercedes-Benz, з яких вийшов кандидат зі своєю дружиною. Шок команди 

доповнила норкова шуба його дружини та охорона із співробітників 

«Титану» [13, с. 9]. 

Зробивши акцент на «престижності» образу, і в той же час, намагаючись 

бути «ближче до народу», кандидат у депутати потрапив у пастку між своїми 

обіцянками та реальними діями. У цьому випадку політичний символ зіграв 

роль негативної реклами. Згадується народна мудрість: «Починаючи гру – 

добре вивчи її правила». 
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Тут можна провести аналогію за прикладом використання обставинного 

виду аргументу ad hominem (аргумент до людини, або аргумент, пов'язаний з 

негативною оцінкою особистості). У цьому випадку зазначений аргумент 

вказує не на логічну, а на так звану прагматичну суперечність між 

декларацією та особистою поведінкою. «Батько говорить сину, що куріння 

шкідливе і призводить до серйозних захворювань. Син відповідає: «Ти сам 

куриш, чого ж варті твої аргументи?» [166, с. 21].  

Подібна ситуація трапилася й у Турції. Коли її прем'єр-міністр Т. Чиллер 

відвідала ресторан у своїй новій сукні за три тисячі доларів, вона відразу ж 

потрапила на перші шпальти газет і викликала шквал негативних емоцій. 

Депутати від опозиції не змусили себе довго чекати і подали прохання до 

парламенту з приводу «нескромної поведінки» голови уряду. Справа була у 

тому, що прем'єр-міністр виступала з позицій жорсткої економії грошей у 

зв’язку зі складним становищем країни, а таке вбрання явно суперечило 

політиці та ідеям Т. Чиллер [144, с. 106]. 

Від правильного підбору одягу залежить не лише відповідне ставлення 

оточуючих, але й власна упевненість та комфорт. Найпоширенішим видом 

одягу серед представників політики є костюм. П. Богатирев розрізняв різні 

види костюмів: «буденний костюм, святковий костюм, урочистий костюм, 

обрядовий костюм. Він також пише про шаблю та меч, котрими нікого не 

можна зарубати, вони стають «благородним» знаком, що відрізняє 

чиновників від інших громадян» [144, с. 102].  

Таким чином, одяг стає вирішальним фактором у зображенні статусу, а 

також внутрішнього почуття того, хто його носить разом із подальшим 

зовнішнім вираженням, тобто відповідною поведінкою. П. Сорокін подає 

опис того, як людина, яка одягає символічну форму, що визначає його посаду 

(судді, вождя), «одягаючи на себе відповідні атрибути (наприклад, 

суддівський ланцюжок, одягнення священика, парадний мундир і тощо), 

оточена предметними провідниками (обстановка храму, судової зали, 

парламенту і тощо), часто зовсім трансформується і перестає походити на 
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саму себе, якою вона буває у приватному житті поза цими атрибутами» [144, 

с. 103]. Для політика одяг стає важливим каналом передачі інформації. 

Залежно від одягу політик може бути «прочитаним» (сприйнятим) 

населенням як консервативна людина або людина змін. Це стає важливим 

елементом озброєння імідж-мейкерів, які за допомогою одягу вибирають 

напрям інформації, який вони хочуть передати. Така інформація надзвичайно 

насичена, вона повідомляє про клас, статус, смаки, професію, положення, і 

навіть, в окремих випадках, про національність, якщо у зовнішньому вигляді 

є атрибути національної приналежності, культури. Наприклад, «Уолл-стрит 

джорнал» повідомляє про особливості вибору краватки: «Шеф протоколу 

Бориса Єльцина розповідає: «Американці у відношенні краваток дуже 

консервативні. Більших консерваторів ви не знайдете. У них краватки, як 

правило, смугасті (у червону, зелену, синю смужку). Багато президентів 

США дійсно віддавали перевагу червоним краваткам» («Комсомольская 

правда», 1995, 22 сент.)» [144, с. 105]. Таке використання кольорів є однією з 

іміджевих технологій. Виграшним поєднанням кольорів, а також технологією 

акцентів кольорів постійно користуються західні політики. В українському 

політикумі останні роки українська «вишиванка» стала справжнім трендом. 

Цей символ стає все більш актуальним та впливовим у сприйнятті українців.  

Політики завжди користувалися символом простору щоб підкреслити 

свою значущість. Символічна влада реалізовується з величезною долею 

ритуалізації та міфологізації простору. Особливого значення набуває 

візуальне сприйняття цього символу. Діє правило: чим вища посада, тим 

більше кабінет (місце роботи), що часто доповнюється розкішним 

прикрашанням кабінету та видом з вікна. Простір поряд з лідером заповнює 

охорона, що підсилює ефект. Потрапити на прийом до лідера стає справжнім 

ритуалом. Час лідера контролюється численними помічниками та 

секретарями. Таким чином, час та простір політика стають символічним 

доповненням образу. Відповідно, уміння управляти простором стає 

своєрідною кодовою інформацією: «Той, хто сідає не рішучо, демонструє 
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цим, що в нього нестача мужності або упевненості зайняти увесь стілець» 

[144, с. 102]. І навпаки, якщо людина займає увесь стілець, вона демонструє 

упевненість та готовність до вирішення важливих питань. Розмір робочого 

кабінету політичного лідера є символом. Він прямо пропорційно залежить від 

посади, а, відтак, і статусу людини, яка цей кабінет займає. Заходячи до 

кабінету, візитер миттєво отримує інформацію про людину відповідно до її 

робочого місця. Розміри кабінету у більшості випадків визначають відстань 

між співбесідниками, що має також має свою символічність. Згідно з 

правилами етикету, господар пропонує місце гостю, таким чином 

визначається статусність обох сторін. Останнє окреслює правила поведінки 

кожної з них і задає тон для подальшої комунікації. Велика відстань між 

співрозмовниками свідчить про високу статусність приймаючої сторони, а 

також про відсутність особистих стосунків між людьми, або про небажання 

таких відносин.  

Не останню роль має простір і під час комунікації політика з 

електоратом. Як правило, політики, які позиціонують себе як «свого 

кандидата» або «кандидата з народу» скорочують відстань між ними й 

аудиторією, що створює ілюзію наближеності людини. Таку ж технологію 

використовують для рекламних плакатів і роликів, де політик зображується 

крупним планом, що візуально наближує його.   

Давно вже було помічено, що вдало підібрані кольори як елементів 

зовнішнього вигляду політика, так і символіки партій суттєво підвищують 

позитивне сприймання електоратом кандидата, особливо це проявляється у 

політичній рекламі. Суспільна увага звернена не лише на самих політиків, а й 

на їхнє близьке оточення, особливо дружин. Опитування суспільної думки 

показали, що 20 % чоловіків байдуже якого кольору у них одяг, а серед жінок 

такий показник складає лише 11 %. При цьому чоловіки найбільше віддають 

перевагу темним тонам кольорів: чорному, сірому, синьому (1, 2 та 3 місця 

відповідно). А у жінок на першому місці – білий, після якого вибирають 

червоний. Західна традиція передбачає вираження авторитетності через синій 



 

 

65 

та сірий кольори, а також коричневий як доступність. Такі кольори 

переважали в одязі Р.В. Рейгана [144, с. 106]. У Стародавньому Римі зелений 

колір був жіночим, присутність зеленого у чоловічому одязі розцінювалося 

як ознака жіночності, натяком на порочність. А от К. Бонуччі віддавав 

перевагу іншим кольорам: «Блакитний як небо, жовтий як сонце та зелений 

як молода трава. Ці три кольори дозволяють людині почувати себе 

щасливим, не дають чорному входити в його душу» [144, с. 109]. Але такі 

переваги залежать від культурних особливостей країни, а також часто 

модних тенденцій. Правильно підібрані кольори дозволяють політику 

приховати втомленість, і навіть виглядати молодше своїх років. Коли на 

першому з’їзді Руху жінка приколола Л. Кравчуку значок з «жовто-

блакитною» символікою, йому довелося зняти піджак щоб не викликати 

негативних емоцій в оточуючих.  

Для колективістських культур більш інформативно насиченим є рух, а 

ніж слово, у зв’язку з цим набуває актуальності вивчення мови рухів та 

жестів. Це є найбільш складним у конструюванні іміджу. Людина може 

сконцентруватися на контролі зовнішнього прояву своїх емоцій, але 

особливість людини така, що вона не завжди може управляти усіма 

сигналами, які подає мозок м’язам. Це і породжує неконтрольоване фізичне 

вираження реакції на сказане. Суворий вираз обличчя та впевненість у голосі 

створюють образ впевненої людини, але додати до цього жест піднімання 

плечей або сутулість і враження, що склалося в оточуючих, зруйновано, а 

подальші дії щодо збереження образу будуть здаватися сміхотворними. З 

подібними прийомами варто обережно обходитись. Приклад помилки 

використання символів впевненості та сили подав блок партій «Наша 

Україна – Народна самооборона» у своїй офіційній політичній символіці, яка 

була створена з’єднанням символік партій «Наша Україна» та «Народна 

самооборона», що входили до блоку. На третині всієї площі зображений 

величезний кулак правої руки, що є елементом символіки партії «Народна 

самооборона». Міцно стислий кулак – це символ загрози, агресивної сили, 
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яка нібито покликана боротися з корупцією, приховуванням правди та 

порушеннями з боку владоможців. Застосування такого символу у певний час 

в Україні викликало обурення громадян, які сприйняли його як погрозу, що 

аж ніяк не сприяло популярності НУНС на виборах. Політтехнологи не 

врахували не лише особливостей українського виборця, а й людської 

психології в цілому. В європейців права рука символізує щирість і логіку. У 

деяких випадках зображення руки на рекламних плакатах може бути 

виграшною технологією, певним символом, який забезпечує впізнаваність 

політичного бренду. Такий символ є позитивно зарядженим. Натомість, 

стиснута у кулак рука викликає негативні емоції, оскільки асоціюється зі 

страхом, насиллям, болем, а найголовніше – репресіями. У виборців склалося 

враження, що така влада буде діяти силовими методами.  

Важливим є поєднання виразу обличчя, пози та рухів. Це можна 

порівняти з комерційною рекламою, де рекламований товар завжди 

подається в ідеальній упаковці. Споживач купує не лише і не в першу чергу 

сам продукт, реклама створює цілий образ, «примірити» який на себе можуть 

споживачі рекламованого товару. Вибираючи той чи інший товар, людина 

обирає стиль життя, який запропонований у його маркетинговій комунікації. 

«Політичний образ являє собою, як і будь-який інший образ, з однієї сторони, 

відображення реальних характеристик об’єкта сприйняття, тобто влади, та 

особистості лідера і т.д., а з іншої, – проекцію очікувань суб’єкту сприйняття, 

тобто громадян. В образі політичної влади відображаються знання, уявлення, 

думки, оцінки, очікування, емоції, вимоги масової свідомості до влади» [183]. 

Візуальний образ складає не лише зовнішній вигляд політика, але й 

вигляд політичної сили, тобто його репрезентамен. Таким «обличчям» для 

партії чи блоку виступає його офіційна символіка: кольори, форма та образи. 

Яскравий візуальний символ – яблуко, узятий на озброєння одноіменною 

партією, спочатку виник з простого збігу: перші три літери слова яблуко 

збігалися з першими буквами прізвищ засновників партії – Явлінського, 

Болдирева і Лукина. Але з часом цей плід, перетворений в символ, почав 
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обростати новими значеннями разом зі змінами програми партії, яка почала 

суперечити багатьом зовнішнім символам. Символи є динамічним явищем, 

вони змінюються разом із своїм носієм, з його успіхами або невдачами. З 

історії можна навести досить яскраві приклади: колись невинний символ – 

свастика – з середини двадцятого століття став уособленням глобального зла 

та болі завдяки зусиллям політичної партії, в ідеологію якої він був 

вписаний. Хоча свастика є одним з найстаріших символів на землі, якому 

декілька десятків тисяч років. Свастика зустрічається у культурі народів 

Євразії і позначає Сонце, Світло, Життя [79, с. 17]. 

Символи тісно пов’язані з цінностями. Найперше завдання символів – 

актуалізація цінностей та введення їх у структуру політичного іміджу. «Так, 

традиційний мешканець російських лісів – ведмідь, будучи візуальним 

символом «Єдиної Росії», містить вказівку на російську культурну 

ідентичність і одночасно на силу держави. Ще виразніше семантику символу 

видно у випадку з серпом і молотом комуністів: тут присутнє не лише 

значення прихильності ідеям звільненої праці, соціальної справедливості і 

захисту пригноблюваних, але і послідовності, вірності принципам і 

незмінності ціннісної орієнтації» [131]. Але як цінності, так і символи, що їх 

позначають, грають в політичному дискурсі двояку роль. По-перше, вони є 

основою майже для будь-якої політичної ідеології. По-друге, вони 

виступають засобом переконання в політичній комунікації, часто також і 

засобом маніпулювання. Символ є певним елементом, який пов’язує систему 

цінностей та аудиторію, на яку він спрямований. «… Значення всякого 

рекламного зображення завжди та безсумнівно інтенціонально: означувані 

повідомлення реклами апріорно самі по собі суть властивості рекламованого 

продукту, а ці означувані повинні бути донесені до споживача зі всією 

можливою певністю. Якщо всяке зображення несе в собі ті чи інші знаки, то 

безсумнівно, що у рекламному зображенні ці знаки мають повноваговість, 

вони зроблені так, щоб їх не можливо було не прочитати: рекламне 

зображення відверте, принаймні, вкрай виразне» [14, с. 299].  
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У контексті розглядуваної у нашій роботі проблематики слід окреслити 

поняття візуальної комунікації, що визначається як «…спосіб спілкування, 

взаємодії між людьми, котрий здійснюється за допомогою образів, що 

сприймаються зором. У візуальній комунікації зміст передається як 

вербальними (текст), так і візуальними засобами, мовою символів через 

візуальні образи, семіотичні знаки, колір, фотографії, малюнки, орнамент, 

малюнок шрифту, композиційні побудови» [180, с. 180].  

Візуальні знаки у семіотиці отримали назву іконічних. Таким чином, 

будь-який портрет (фото політика) відносять до розряду іконічних знаків. 

Але зображення в анфас та в профіль сприймається аудиторією по-різному, 

особливо це стосується говоріння з телевізійного екрану. Так, більше довіри 

дістається людині, яка, говорячи, зображується в профіль, оскільки такий 

ракурс робить людину та її дії більш реальними, зближує з глядачами, і 

навпаки, на телеекрані звертаються обличчям журналісти, диктори, тобто 

професійно пов’язані з телебаченням люди. Під час інтерв’ю 

інтерв'юйований має бути повернений обличчям до журналіста, а не до 

камери.  

У створенні візуального образу велике значення мають деталі. 

Неправильне використання будь-якої з них може призвести до помилкового 

тлумачення бажаного образу, а відтак, і стати перепоною на шляху до 

перемоги кандидата. У кожному виді політичної реклами є свої особливості. 

«Маркетингові комунікації сильно залежать від фотографії, яка влючає 

статичну фотографію, фільм та відео … Особистість так само як і 

особливість продукту конструюється більшою мірою через інформаційні 

технології, фотографії та мас медіа» [212, с. 4]. Яскравим прикладом є фото 

кандидата або політичної сили. Фотографія – це набір символів, і, в першу 

чергу, – це символи, які зрозумілі аудиторії, інакше вони не будуть мати 

ніякої цінності. Наприклад, використання так званих «старих» фотографій 

або таких, що нагадують старі. Такі фото здатні звертатися до 

сентиментальної пам’яті про молодість, «колишні» часи, апелюють до 
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цінностей, які для людини є надзвичайно важливими. Цей прийом є 

доцільним при роботі з аудиторією старшого покоління. Найбільш активно 

його використовують ті політичні сили, які, в першу чергу, розраховують на 

електорат старшого покоління. В українському політикумі така політична 

сила була репрезентована Комуністичною партією України. Також прийом зі 

старими фотографіями або відео українські політичні сили часто 

використовували у рекламних компаніях, приурочених до святкування 9 

Травня. Багато звичних українським громадянам «ностальгічних» символів з 

початку 2014 року різко втратили свою сентиментальну цінність, і були 

зруйновані зусиллями інформаційної війни, через приєднання ряду 

негативних асоціацій та політичних подій.  

Для того, щоб передати необхідний образ важливо знищити деяку 

першопочаткову інформацію про людину у фотозображенні. За допомогою 

фотокартки, як і зображення з телевізійного екрану, можна передати 

інформацію про соціальне положення людини, показати необхідні для образу 

емоції або ж їх відсутність. 2013 року А. Ченг опублікувала дослідження, в 

якому порівнювала передвиборчі рекламні зображення (фотографії та 

графічні зображення) двох кандидатів у президенти США на виборах 2012 

року – Б. Обами та М. Ромні. Особливістю було те, що досліджувалися 

зображення, які були опубліковані у соціальній мережі Facebook. У своєму 

дослідженні автор звертає увагу на низку відмінностей у стилях та дизайні 

рекламних зображень двох кандидатів, зокрема, на особливості техніки 

фотографування політиків: «… відмінною рисою зображень М. Ромні є 

використання непрофесійних фото, особливо мас людей, які відвідували його 

з'їзди. Це цікаво оскільки такі розмиті, невисокої якості фотографії 

сприймаються як більш особисті та менш корпоративні, ніж оброблені фото 

Б. Обами» [202, c. 39]. Це один з найбільш ефективних способів 

«натуралізації» штучно створеного образу для широкої публіки. Фотографія 

політичного лідера, в якій використана технологія непрофесійної зйомки, 
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покликана «наблизити» образ політика, звернути увагу на звичайні людські 

якості. 

Спільними дослідженнями маркетологів та психологів було розроблене 

правило розташування елементів реклами. За основу було взято особливості 

сприйняття візуальної та вербальної інформації мозком. «Оскільки 

вважається, що права півкуля відповідає за сприйняття зображень, то їх 

краще розташовувати на лівій стороні об’яви чи екрану» [122, с. 187]. 

Відповідно текст розташовується на правій половині, при чому, текст з ім’ям 

людини, яка зображена на фото у лівій частині, треба розміщувати під самою 

фотографією, а права сторона заповнюється основним текстом рекламного 

повідомлення. Таким чином, під час прочитування такої реклами людське 

око рухається у напрямку від верхнього лівого кутка у правий нижній. 

Подібні прийоми є досить дієвими і тому вони часто використовуються, 

що призводить до повторюваності образів. Наприклад, у фотографіях-

плакатах є багато спільного між гітлерівською Німеччиною і сталінським 

СРСР. Це образи мужнього робітника, солдата, матері, образи вождя. Й. 

Сталіна у колі членів Політбюро на радянському плакаті зазвичай 

змальовували у багато разів більше за останніх. До недавнього часу подібна 

практика зберігалася і в Україні. Але передвиборчі кампанії 2013, 2014 років 

показали значні зміни у стилі дизайну рекламних макетів. Попри помітну 

тенденцію уніфікації дизайну рекламних повідомлень від більшості 

політичних акторів, спостерігаються також тенденції до мінімізації кількості 

елементів: як зображень, так і графічних елементів, у тому числі і тексту. 

Також відмітимо мінімізацію кольорової гами візуального рекламного 

повідомлення. Майже усі макети були виконані у 3-4 кольорах або відтінках. 

Такі зміни стилю повідомлення покликані збільшити увагу до реклами та 

максимізувати можливість запам’ятовування інформації виборцями. 

«Протягом всього минулого століття ми можемо спостерігати як відбувався 

стрімкий перехід візуальних репрезентацій. Це можна спостерігати на 

прикладі, як відбувалося витіснення графічних зображень фотографічними 
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зображеннями, а, у свою чергу, у сучасному світі, фотографічні зображення 

витісняються «постфотографічними» – тобто цифровими технологіями, які 

переводять ментальну візуальність у віртуальну» [91, с. 192]. 

Фотографії-плакати є надзвичайно поширеним каналом передачі 

необхідної інформації виборцю. Так, наймолодший член Берлінського сенату 

Томас Крюгер під час виборчої кампанії випустив плакат, де був зображений 

голим. Основна ідея плакату полягала у тому, що йому нічого приховувати 

від своїх виборців. Цей прийом був покликаний приголомшити виборця, 

адже найкраще проведеною PR кампанією вважається та, яка виділила свого 

кандидата серед усіх інших і закріпилася у пам’яті мас, що у теорії має 

втілитися у голоси виборців.  

Візуальний образ найповніше розкривається у телевізійній рекламі, за 

допомогою засобів підсилення акцентів образу. Одним із таких засобів є три 

кута зйомки: нормальний, низький та високий. Коли камера стоїть на одному 

рівні з обличчям політика (нормальний) у глядача складається враження 

рівності з персонажем, це також викликає симпатію у телеглядачів. Коли ж 

камера стоїть під низьким кутом глядач відчуває себе у підкоренні людиною 

з екрану, яка зображується як висока та значна постать. За високого кута 

розташування камери, політик, що рекламується здається меншим за глядача 

[123, с. 152]. У випадках, коли кандидати відрізняються за ростом, оператори 

подають одночасну фронтальну зйомку їх обох, таким чином, більш 

привабливим виглядає той, хто вище. «Кут зйомки камери є виразним у 

питанні передачі ієрархії влади … Фотографії Б. Обами та М. Ромні, які 

говорять на сцені, є показовими, оскільки кут камери зазвичай на рівній 

висоті з Б. Обамою, а на М. Ромні дивиться угору. Команда Б. Обами 

можливо хотіла зробити це символом цінностей рівності, в той час як М. 

Ромні хотів бути сприйнятим як лідер, якого люди ідолізують та поважають» 

[202, с. 41]. 

У телевізійній рекламі є свої особливості створення образу політика за 

допомогою кольорів. Для найкращого сприйняття людини один з елементів її 
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одягу має бути яскравим, бажано відповідати основним кольорам символіки 

політичної сили, яку представляє політик. Негативні події, пов’язані з 

конкурентами, як правило, зображуються у чорно-білих тонах для підсилення 

негативного вербального контексту. Аналізуючи передвиборчу гонку до 

президентського крісла М. Ромні та Б. Обами, А. Ченг наводить приклад 

візуальної дискредитації конкурента М. Ромні: «Риторичне питання у 

зображенні ефективні у тому, щоб змусити реципієнта сумніватися у 

здатності Б. Обами створити реальні зміни. Але що може бути таким же 

впливовим, як зображення логотипу Б. Обами сірим та ніби обірваним на 

фоні, який натякає на розруху та відчай. Це підкреслює впливовість 

зображень» [202, 32]. Прийоми, які прямовані на дискредитацію, знищення 

довіри населення опонента, на жаль, є невід’ємною частиною будь-якої 

передвиборчої кампанії. А найголовніше, що ця особливість саме політичної 

реклами є інтернаціональної, і не залежить ані від культури, ані від інших 

факторів, що відрізняють політичне життя різних країн. «Найбільші рекламні 

агентства та професійні асоціації широко висловили жаль з приводу нестачі 

відповідальності з боку тих, хто створює політичну рекламу та їх небажання 

дотримуватися етичних норм … люди, які створюють політичну рекламу не 

дотримуються ніяких норм чи процедур, які покликані захистити 

громадськість від недостовірних та необґрунтованих тверджень» [207]. 

Іншим прийомом політичної реклами є використання кіно, що будується 

за допомогою набору символів та грунтується на міфах. У виробництві 

такого типу реклами були розроблені спеціальні технології, що постійно 

удосконалюються паралельно з розвитком технічних можливостей відео-

аппаратури. Тут використовують такі ж прийоми, що й під час трансляції 

теледебатів та в усіх інших видах реклами, яка ґрунтується на грі образів. 

Політична телевізійна реклама має більше переваг, ніж реклама в газетах, 

особливо ахроматично забарвлених (у кольорі), у першу чергу завдяки 

передачі візуального образу у динаміці, кольорі та об’ємі, що служать 

довшому утриманню уваги глядача, ніж статичні зображення. 
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Важливим маніпулятивним прийомом у виборчій кампанії є теледебати. 

Це найбільш зручний спосіб познайомити виборців з політичною програмою 

кандидатів, з їх основними ідеями та пропозиціями стосовно актуальних 

проблем різних сфер існування соціуму. Популярним теледебати зробило 

поєднання візуальних ефектів, таких як колірне наповнення зображення, 

мова рухів, жестів та міміки, з вербальною складовою, що включає також 

інтонацію та мовчазні паузи. «По-перше, як інформаційне шоу вони апріорі 

несуть в собі видовищний і змагальний елементи, тому найбільшою мірою 

відповідають розважальній концепції телебачення. По-друге, теледебати 

забезпечують персоніфікацію політичних питань» [160]. Особливістю 

теледебатів, на відміну від телевізійних рекламних роликів, є можливість 

спостерігати за подіями у студії в on-line режимі, тобто у прямому ефірі. За 

таких умов кандидати мають максимально сконцентрувати увагу на контролі 

своїх емоцій та слів, оскільки тут немає перезапису невдалих моментів, 

відсутнє корегування загального образу, в такому варіанті, який 

репрезентований у рекламному ролику. Це не виключає можливості 

корегування поведінки та вигляду політика в сторону бажаного образу під 

час теледебатів. Політтехнологами, журналістами та психологами було 

розроблено ряд технічних та психологічних прийомів, які використовуються 

під час телевізійних дебатів, коли необхідно вигідно виділити «свого» 

кандидата, знівелювавши іншого. Технічні були названі вище, а серед 

психологічних та демагогічних прийомів назвемо демонстрацію впевненості 

та байдужості, показної ввічливості або байдужості; зміну теми, заперечення 

або приховування фактів; особисті образи, звинувачення опонента, 

спростування його аргументів, іноді за допомогою інтонації; прийом, за 

якого телеведучий задає питання «своєму» політику, які були заздалегідь 

обговорені і підтримують створений штучний образ кандидата, а опоненту, 

навпаки, задаються складні та провокаційні запитання; виривання слів 

опонента з загального контексту та використання їх проти нього самого; 

навіть мовчання в деяких випадках стає виграшним прийомом. Часто 
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телеведучий надає слово «вигідній» людині останньою, щоб саме її слова 

запам’яталися, або дається трохи більше часу на виступ одного політика, 

порівняно з іншим. Демагог апелює до соціальних стереотипів та 

невдоволень, особливо у тих ситуаціях, коли опонент є представником 

пануючої влади, це супроводжується обіцянками виправити всі помилки і 

«змінити життя на краще». 

Для підкріплення ефекту телевізійної реклами часто використовують 

сувенірну продукцію. У цьому випадку відбувається поєднання впливу на 

зорове сприйняття рекламної інформації та сприйняття через дотик. Але 

найбільш важливою перевагою такого виду реклами є практичність. 

Виборець, отримавши ручку, пакет, календар і тому подібне, не стане 

позбуватися цих речей саме через їхню практичну цінність. А тому рекламна 

інформація буде побачена не один раз, до того ж багатьма людьми. 

Таким чином, можна говорити про те, що образ світу людини 

конструюється завдяки зусиллям маркетингового комплексу, те ж стосується 

і політичної сфери, «… людина переживає світ політики як «реальність», 

виходячи з функцій електронної фотографії політичних об’єктів, зображень 

теленовин, візуального ряду політичної реклами і т.д. Саме ці візуальні ряди 

… і повідомляють сьогодні колективній особистості політико-культурні 

моделі мислення та поведінки» [194, с. 68]. 

Активний розвиток популярності соціальних мереж стимулював 

політтехнологів частину зусиль звернути на ведення сторінок та комунікацію 

з користувачами у найбільш популярних соціальних мережах. 

«Президентські вибори 2012 у Сполучених Штатах … Ця кампанія також 

показова у питанні демонстрації наскільки візуально насиченим стало наше 

суспільство, оскільки кандидати публікували більше зображень на Facebook, 

ніж на будь-якій іншій площадці, включаючи Instagram» [202, с. 6] . Ця 

тенденція з кожним роком розвивається усе активніше по всьому світу. 

Традиційні рекламні канали поступаються частиною потоку на користь 

Інтернет каналів. Соціальні мережі найбільш активно розвиваються, в першу 
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чергу, через доступність швидкого зворотного зв’язку від аудиторії. Люди, 

які погодились постійно слідкувати за поновленнями на сторінках політичної 

сили мають можливість цілодобово коментувати ту чи іншу дію 

політика/партії. Таким чином, удосконалення рекламної комунікації та 

реагування на зміни настроїв значної частини аудиторії виборців 

відбувається дуже швидко і у постійному режимі. Звісно, що виборці вітають 

такі зміни, оскільки отримують шанс буди почутими і шанс на зворотну 

відповідь. Окрім цього, зазначимо, що у такій комунікації передбачене 

збереження рекламних повідомлень, як зображень, так і тексту, 

ознайомитися з якими можна у будь який час. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. У розділі проаналізована проблема розуміння поняття «політична 

реклама» у контексті іміджевих технологій. Прийнято виділяти три види 

реклами: комерційну, політичну та соціальну. Відрізняються вони за 

об’єктом рекламування. Так, політична реклама спрямована на створення 

позитивного іміджу представників політики, комерційна – продаж товарів і 

послуг, а соціальна – покликана формувати певну модель поведінки у 

суспільстві. Таким чином, найголовніша мета реклами – спонукати людей до 

дії. Реклама покликана впливати на смаки у необхідному для замовника 

руслі. Для цього використовуються як раціональні, так й емоційні способи 

впливу на аудиторію. Політична реклама є одиницею комплексу політичного 

маркетингу. Останній є система дій, що дозволяє ефективно впливати на 

поведінку електорату під час політичного волевиявлення – виборів. 

Політична реклама є засобом політичної комунікації, тобто така реклама 

встановлює контакт між політиками та громадянами, а також вона є 

іміджевою технологією. Політичний імідж конструюється за допомогою 

політичної реклами. Реклама є засобом повідомлення «бажаної» інформації 

про політика виборцям. Останнє означає, що реклама є необхідним 
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елементом створення та підтримання певного образу політика або політичної 

сили. Найголовніша її функція – інформаційна, що полягає у репрезентації 

кандидата, програми партії, ідей і т. д. Реклама складається з системи засобів 

впливу на думки і політичні уподобання електорату. Вона є своєрідним 

провідником ідей, образів, символів, міфів. Предметом політичної реклами є 

кандидат, партія та їхні програми, політична акція та ін. Суб’єктом – є 

рекламодавець, тобто політична організація, діяч, а також рекламні 

агентства. Об’єктом – учасники політичного процесу, які роблять той чи 

інший вибір, у виборчій кампанії – електорат. 

2. На підставі аналізу різних підходів до визначення поняття 

«політична реклама» була сформульована авторська дефініція зазначеного 

поняття. За авторською позицією під поняттям «політична реклама» 

розуміється повідомлення з певним набором символів, що транслюється 

через ЗМІ, друковані матеріали, носії зовнішньої реклами, мережу Інтернет, 

інші інструменти, яке формує та комуніціює цінності, політичні ідеї, 

переконання політичного актора, що рекламується, та здійснює 

цілеспрямований вплив на виборців з метою отримання голосу та 

прихильників ініціатора рекламного процесу. 

3. У цьому розділі було досліджено значення понять символу та знаку для 

політики. Символ сам по собі є нейтральним феноменом. Своєї значущості 

він набуває лише у результаті певної ситуації, яка репрезентувала символ 

народу та закріпила його у довготривалій пам’яті. Для цього до символу 

висуваються певні вимоги: він має бути чітким, лаконічним, максимально 

зрозумілим, і, найголовніше, відповідати «духові часу», тобто враховувати 

рівень історичного, культурного розвитку виборців. 

4. Визначено можливості вживання понять «знак» та «символ» у 

політичній рекламі як складовій політичної комунікації через зображення 

еволюції поглядів на символ та символізм у різних філософських концепціях. 

У розділі проаналізовано історичні зміни філософських поглядів на проблеми 

символу. В епоху розквіту давньогрецької філософії символ як категорія ще 
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не існує, але він набуває таких характеристик, як місце буття двох світів та 

алегорія. Європейське середньовіччя робить символ одним із 

загальнокультурних принципів, однак предметом рефлексії та культивування 

у першу чергу стають емблематичні можливості символу. Поява релігійної 

символіки свідчить про те, що людина намагається по-новому осмислити 

своє буття. В епоху Нового часу виробляються підходи до класифікації та 

вивчення символіки, розробляється термінологічний апарат. Течії західної 

думки XX ст. репрезентують кілька моделей розуміння символу. «Філософія 

символічних форм» Е. Касирера, що виросла з неокантіанства, робить символ 

універсальним способом пояснення духовної реальності. «Глибинна 

психологія» К.Г. Юнга та його школи, наслідуючи відкритий психоаналізом 

феномен символу, укоріненого в колективному несвідомому, переходить до 

свідомого включення символів і архетипів у процеси самовираження душі. 

«Фундаментальна онтологія» М. Гайдеггера і герменевтика Г.-Г. Гадамера 

намагаються звільнити мову від сцієнтистської цензури і дозволити символу 

бути самодостатнім засобом розуміння світу. Структуралізм К. Леві-Стросса 

досліджує культуру як поєднання символічних систем. У структурній 

лінгвістиці, при розгляді символу, увага зосереджується виключно на мові та 

на формальних системах. Новітня філософія Заходу зберігає проблематику 

символу в перетворених формах у тій мірі, в якій залишається актуальною 

задача розмежування й аксіологічної оцінки різних типів знакової активності 

людини і культури. 

5. Закцентовано увагу на тому, що для політичної реклами найбільш 

прийнятним є вживання поняття «символ», аніж «знак». Таке розуміння 

стало результатом розгляду у цьому розділі історичних змін філософських 

поглядів на проблему символу та аналізу проблеми співвідношення символу 

та знака. Цей висновок зроблено, виходячи з таких особливостей символу, 

що визначають його специфіку та відмінність від знака, як: 1) символ як 

структура свідомості пов'язаний із розумінням, тоді як знак – зі знанням; 2) 

символ не заміщує те, що символізує, а має з ним безпосередній зв'язок; 3) у 
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контексті розгляду двох систем комунікації, одна з яких тяжіє до 

передавання інформації, а інша – цінностей, символ належить до передавання 

цінностей, а знак – до передавання інформації. Символ передає необхідні 

політичному акторові цінності через апелювання до емоцій та почуттів, тобто 

до ірраціонального, за допомогою звичної та зрозумілої для реципієнта мови.  

6. У дослідженні було розглянуто роль візуального образу у створенні 

політичного іміджу. Візуалізація образу політичного актора є основною у 

процесі конструювання та підтримання іміджу. Візуальна складова виконує 

роль політично-культурної моделі мислення та поведінки. Важливою є 

гармонізуюча роль візуального образу, що полягає у забезпеченні цілісності 

іміджу політичного актора. Візуальна складова іміджу виступає засобом 

маніпулювання думками з метою отримання голосів та лояльності виборців. 

У межах зазначеної ролі візуальний образ – це спосіб управління та 

формування тверджень, переконань, політико-соціальних позицій. Високий 

рівень впливовості досягається за рахунок декількох факторів. Перший – це 

здатність впливати на зір, оскільки зорова пам’ять визнана найбільш 

довготривалою, а візуальні зображення є найбільш легко запам’ятовуваними. 

Другим фактором є масовість візуальних рекламних повідомлень, тобто 

кількість та тривалість взаємодій рекламного візуального повідомлення та 

виборця. Здатність доповнювати, продовжувати вплив на реципієнта різними 

видами рекламної продукції та через різні канали є ще одним фактором, 

тобто мова йде про різносторонність та різноплановість впливу візуального 

повідомлення. Невербальні символи, що включені до візуального образу, 

складають окрему продуману систему, в якій у кожного символу є своя мета, 

але підпорядковується спільній ідеї – здійснення впливу на реципієнта. 
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИМВОЛІЧНІ ЗАСОБИ У ВІЗУАЛЬНІЙ 

ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ 

  

Показується значущість символічної функції цінностей для формування 

та успішного функціонування політичної реклами. Акцентується увага на 

тому, що при створенні цінностей політичним акторам необхідно 

враховувати розуміння цінностей виборцем, розуміння системи каналів 

комунікації, через які передається ця цінність виборцю, а також створювати 

умови для співпричетності виборця у формуванні цінності. 

Визначається роль жесту «посмішка» у політичній комунікації між 

представниками західної, східної і, так званої, «слов’янської» культур. 

Посмішка розглядається як складова візуального образу політика, а, отже, як 

елемент політичної комунікації. Підкреслюється, що через культурні 

відмінності різних країн посмішка може стати на заваді успішній взаємодії 

представників різних культур на державному рівні. У зв’язку з цим, у роботі 

аналізуються різні типи посмішок та їхня роль у формуванні іміджу політика. 

Досліджується вплив окремих кольорів на емоційний та психологічний 

стан людини, розглядається значення поєднання пари кольорів та 

використання цих поєднань у політичній символіці. 

 

2.1. Цінність як символ у політичній рекламі 

 

У сучасному світі реклама стала частиною повсякденного життя 

людини. Рекламні повідомлення фільтруються розумовою діяльністю 

людини щоб уникнути перевантаження зайвої інформації. Але все ж якась їх 

частина сприймається і навіть запам'ятовується людиною. З'ясувати яка саме 

частина і відкладається в пам'яті людини, і згадується ним під час вибору 

того чи іншого продукту, а в нашому випадку, того чи іншого політичного 

актора, – це завдання сучасних учених і практиків у сфері маркетингу. 

Найлегше людською пам'яттю запам'ятовуються символи й образи, тому у 
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кожної політичної партії є набір постійних символів, які асоціюються з нею. 

Це може бути фігура або колір, або, навіть, музика. Як правило, діє набір 

символів, які створюють цілу систему символів, прив'язану до політичного 

актора. Не дивлячись на те, що символи вважаються досить постійним 

явищем та їхнє значення довго не застаріває, творцям комунікаційних 

стратегій постійно необхідно тримати руку на пульсі суспільства і 

моментально реагувати на настрої соціуму, змінюючи або адаптуючи 

використовувані в політичній рекламі символи. Символи створюються на 

підставі основних культурних цінностей суспільства, так як багато символів 

можуть бути вірно прочитані тільки тими носіями культури, для яких вони 

створювалися. Це не означає, що про символи не можна говорити як про 

щось універсальне для всіх культур, але коли мова йде про політичні 

символи, то тут необхідно зазначити, що вони створюються не тільки для 

носіїв певної культури, але також і для жителів певної країни, навіть регіону 

з його соціальними, політичними та економічними особливостями, а також 

цінностями населення у той чи інший період. Саме тому, політичні символи 

не настільки універсальні, як, наприклад, символи в комерційній рекламі. 

Дослідження ціннісної проблематики можна знайти у Сократа, Платона, 

Аристотеля, що представлялась у вигляді ідеї блага як найвищої чесноти, яка 

у Середньовіччі втілилась у віруванні в Бога. І. Кант у Новий час вводить 

поняття цінності в контексті протиставлення свободи необхідності. Поняття 

цінності набуло більш обґрунтованого розуміння у Г. Лотце, для якого 

цінність виступала значущістю чогось (аксіологічний підхід до розуміння 

розглядуваного поняття). Подальші дослідження представлені іменами В. 

Віндельбанда и Г. Ріккерта. Проблема цінностей з точки зору зв'язку з 

соціальними уявленнями, політичною поведінкою розроблялася Г. 

Олпортом, Г. Хофстедом, К. Клакхоном, Р. Інглхартом та Ш. Шварцем. У 

наукових дослідженнях було звернено увагу на проблему цінності лише у 

другій половині XX ст. Поняття цінності починає досліджуватись у контексті 

свого змістовного наповнення – починають порівнюватись різні ціннісні 
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концепції, та у контексті значення цінностей для суспільства. 

Фундаментальні ідеї щодо змісту, структури, формування соціальних 

цінностей були запропоновані Г. Олпортом, А. Маслоу та Ч. Моррісом. 

Важливе значення у дослідженні цінностей набуває розгляд поняття 

«політичні цінності», яке має певне політико-ідеологічне спрямування, що 

ідентифікує та координує політичний процес. Базовими політичними 

цінностями вважаються: політичні свободи, рівність, справедливість, права 

людини, демократія, політичний плюралізм, толерантність, громадянськість, 

патріотизм.  

Одним із напрямків розгляду ціннісної проблематики у політичних 

дослідженнях є ціннісний підхід до визначення поняття політичного іміджу, 

представниками якого є Б. Брюс, Ж. Сегела, О. Феофанов, І. Недяк, І. 

Терлецька, Г. Почепцов та ін. У межах цього підходу акцентується увага на 

символічній сутності іміджу. 

Найважливішим напрямком іміджевого рекламування є робота зі 

створення формування іміджу політичного актора. На тенденцію 

орієнтування масової свідомості на іміджеві характеристики, які виступають 

як певні символи нашої політичної реальності, підтвердженням якої є 

соціологічні дослідження, звертають увагу фахівці, які досліджують 

формування іміджу політичного лідера [133].  

Останнім часом у вітчизняних політологічних дослідженнях велика 

увага приділяється розгляду ціннісного підходу щодо формування іміджу 

політичного лідера. Проте, на нашу думку, недостатньо дослідженою 

залишається проблема розуміння цінностей як символу у політичній 

рекламі.У цьому підрозділі покажемо значущість символічної функції 

цінностей для формування та успішного функціонування політичної 

реклами. 

Звернемо увагу на розуміння поняття цінності у рекламі. А. Ревертс та 

Дж. Харф визначають цінність крізь призму комерційного маркетингу, але 

це визначення може бути цілком застосоване як до комерційного, так і до 
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політичного маркетингу: «Цінність – це дещо, що завжди визначається з 

точки зору споживача та розглядається як цілий набір переваг, що 

задовольняють потреби та бажання споживачів» [210, с. 3]. Цінність 

проявляється у відношенні людини до чогось. У політичній рекламі йде 

апелювання як до матеріальних, так і до духовних цінностей, що є 

значущими саме для виборців, а відтак, мова йде про ті ідеї, об’єкти або 

явища, що мають важливе значення для суспільства в цілому або для 

окремих культурних груп.  

Таким чином, можна стверджувати, що цінності – це виразники того, що 

людство визнало найбільш важливим і фундаментальним, і що потребує 

поваги усіх людей, об’єднаних цією культурою або людства загалом. 

Як вже вище зазначалось, символ, у широкому сенсі, – це те, що фіксує 

здатність матеріальних речей, подій, чуттєвих образів виражати ідеальний 

зміст, відмінність від їх безпосереднього чуттєво-тілесного буття. 

Політичний символ можна визначити як «концентроване, візуальне 

вираження політичного об’єкта (ідеї, особистості чи політичного інституту), 

сукупність певних вербальних і невербальних послань» [102, с. 8]. 

Змістовне наповнення політичної реклами визначається потребами 

електорату. Основна її комунікативна задача полягає у «пов'язуванні» запиту 

об'єкта і пропозиції суб'єкта. «Немає ніякої універсальної формули щоб 

визначити яка вартість продукту або послуги, або досвіду тому, що у кожної 

людини свої смаки, вподобання і потреби, і кожен буде оцінювати речі по-

різному зі зміною обставин. Це означає, що те, що ми відчуваємо по 

відношенню до продукту і те, з чого зроблений продукт однаково важливі 

для визначення його цінності для нас ... Якщо створення мишоловки може 

зробити життя кращим, то можна і створити відчуття впевненості для 

людини в її мишоловці ... це створення цінності» [209]. Природа політичного 

продукту така, що містить у собі різні компоненти, такі, як: політичний 

кандидат, ідеологія, символи тощо. Політичний продукт – це 

складноструктурний продукт, з якого виборець не може тільки вибрати певні 
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ознаки (проголосувати за них), які цікавлять його. Виборець повинен взяти 

весь пакет у цілому. Виборець може, наприклад, підтримати певного 

кандидата як людину, але бути проти спільної ідеології політичної партії, або 

ж, підтримати політичну силу, не сприймаючи одного з її провідних гравців, 

що буває вкрай рідко в умовах українських політичних реалій. У цьому 

питанні метою маркетингу є створення таких умов для виборця, коли він 

може знехтувати тими сторонами політичної сили, які його не влаштовують, 

і зробити вибір на користь цієї політичної сили, спираючись на привабливі 

для нього сторони. Тобто, переконати виборця у переважно позитивних 

характеристиках політичного актора, нівелюючи суперечності, які 

виникають у виборця. Це одне з найскладніших завдань для політичних 

команд і маркетологів. Ось тут рятівним колом виступає звернення до 

культурних цінностей виборця. Створюється видимість того, що політичний 

гравець не просто розділяє цінності виборця, він також є їх носієм, і як ніхто 

інший розуміє головні та найважливіші культурно-соціальні цінності. При 

цьому, часто створюється контраст з тими політичними силами, які 

асоціюються з іншими цінностями. Найяскравіший приклад цього – розподіл 

України на західну і східну, приписуючи одній країні протилежні культурно-

ціннісні характеристики. Таким чином, відбувається розподіл на своїх і 

чужих, і, відповідно, спрощується завдання в розробці необхідної стратегії 

для конкретної політичної кампанії. «Твоє уявлення про те, що ти 

споживаєш готує твій мозок та твій смак для певного досвіду» [209]. Це нас 

підводить до іншого важливого питання: політичні актори не лише активно 

використовують існуючі культурно-соціальні цінності, але і створюють свої, 

що допомагає взяти контроль над суспільством у штучно створеному 

середовищі та новими або деформованими старими цінностями. Основну 

роль тут грають символи, які стають виразниками і своєрідними носіями цих 

цінностей. У результаті, виборець стикається з надзвичайно важким 

рішенням, в якому він повинен зважити кожен компонент у співвідношенні з 

цінностями, які він отримує через символи, прийняти рішення, яке не завжди 
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є до кінця свідомим, оскільки прихована дія символів надзвичайно велика, 

щодо співвіднесення себе з тим чи іншим набором цінностей. Наприклад, під 

час президентських виборів 2004 р. у США в журналі «The Economist» 

вийшла стаття, в якій розглядувались основні цінності, що пропагують 

кандидати на пост президента та сприйняття цих цінностей виборцями з 

різних штатів: «Багато демократів не люблять неприкриту техастськість 

містера Буша. Вони ненавидять його позицію до моральних, делікатних 

проблем, як то: стовбурові клітини та одностатевий шлюб. Причиною того, 

що містер Буш така поляризована фігура є те, що він невпинно піднімає 

питання про характер (природу) Сполучених Штатів. Чи «справжня» 

Америка схожа на його рідний Техас? Чи на Массачусетс Джона Керрі» 

[215]. 

Інша спеціальна особливість політичного продукту – ступінь 

лояльності, яка їм створюється. Тут необхідно зазначити, що в світлі 

нестабільної і конфронтаційної політичної ситуації в Україні політичним 

акторам вдалося не стільки створити систему лояльності виборців, скільки 

зруйнувати її. З кожними новими виборами все менший відсоток населення 

активно виступає за якусь політичну силу, не кажучи вже про підтримування 

її публічно і залучення нових прихильників. Система лояльності передбачає, 

що зробивши вибір на користь політтичної сили, виборець є її прихильником 

і підтримує її довгі роки протягом різних виборчих компаній, а також 

залучає нових виборців серед своїх знайомих, родичів і друзів, що є 

найбільш потужним маркетинговим інструментом, оскільки лояльність 

електорату майже гарантується. З іншого боку, ця ж сама особливість може 

також обмежити вхід на політичний ринок нових акторів або забезпечити 

низьку ймовірність перерозподілу представництва сил в уряді, оскільки 

виборці твердо підтримують «своїх» кандидатів. Політичний маркетинг 

заснований на досягненнях комерційного маркетингу. Більшість технологій 

у політичній рекламі, а також, всі інші маркетингові активності були взяті 

саме з маркетингу комерційних товарів і послуг. У процесі розвитку 
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політичний маркетинг адаптувався до особливостей сфери. Типовою 

особливістю політичного ринку є тривалий період часу, за який відбувається 

обмін виборчих голосів на отримання ними обіцяних вигод. Цей період 

заповнюється створеними символами-цінностями, які підтримують віру 

виборця в політтичну силу. Ще одна особливість політичного маркетингу – 

його пристосовуваний характер. Маркетингові стратегії змінюються від 

виборів до виборів, а також у проміжку між ними, тоді, коли виборець вже 

віддав свій голос, формуються коаліції, всілякі види співробітництв з 

іншими партіями, заявлені цінності які відрізняються від тих, що були обрані 

виборцем. Крім того, партії часто змінюють одну цінність або, навіть, 

систему цінностей під впливом різних факторів, що формують політичне 

середовище. Це відбувається з метою пристосування до актуальної ситуації в 

країні, але призводить до того, що цінності, за які голосував виборець, 

втрачаються і замінюються іншими цінностями. Це обігрується як 

удосконалення партійної ідеології, але насправді виборцю необхідно 

приймати нові цінності та імплікувати їх у свою вже сформовану систему 

цінностей. Часта зміна цінностей політичного актора призводить до 

підвищення ймовірності втрати лояльності все більшої кількості виборців. 

Існує й інша сторона, коли політичні партії заявляють про готовність 

включення маркетингових принципів для того, щоб залучитися підтримкою 

певної групи виборців, пропонуючи важливі для них цінності, але на 

практиці це не реалізується у зв'язку з небажанням партії (або іншого 

політичного гравця) змінювати свої цінності і створювати нові. Їм простіше 

відмовитися від завоювання нових виборців, ніж проявити гнучкість у 

питанні цінностей [210, с. 9]. Для того, щоб політичний актор мав можливість 

створювати цінності для своїх виборців такі, які були б для них близькі та 

приймалися б ними, політичної силі необхідно брати участь у 

довгострокових довірчих і серйозних відносинах з виборцями, які дозволять 

самим виборцям брати участь у процесі створення цих цінностей [210, с. 12]. 

Під час передвиборчої кампанії у мери Києва 2008 року у 
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передвиборчому ролику кандидата від Партії регіонів Василя Горбаля 

пропонується людям обійми. Зазначений ролик повністю повторює 

всесвітньо відомий ролик «Free Hugs» від агентства EURO RSCG BETC, що 

отримав чимало нагород у 2007 році. За офіційною інформацією основною 

ідеєю ролика В.Горбаля була передача повідомлення, що любов’ю можна 

«поділилися» через обійми. У ролику відомі українські політики йдуть 

(кожен окремо) центральними вулицями Києва з плакатом в руках з 

надписом «ОБІЙМИ», а перехожі громадяни з посмішками стискають в 

обіймах представників політикуму. Крім цього, зазначений ролик мав 

передати толерантне ставлення до ВІЧ інфікованих. Останнє не зчитується 

чітко при перегляді ролику. Не дивлячись на це, ролик є надзвичайно вдалим 

та яскравим прикладом пропагування представниками політикуму таких 

актуальних цінностей для суспільства, як толерантність та любов до людини. 

Відбувається передача авторитетними політиками ідеї, що, незалежно від 

соціального статусу, загальнолюдські цінності є засадничими та однаковими 

для всіх. Символ цих цінностей у даному випадку втілений у такому жесті, 

як обійми.  

Головною особливістю українського політикуму є звернення до питання 

незалежності, що у руках політтехнологів стало важливою цінністю для 

українців. Звичайно, що майже у всіх країнах світу політики звертаються до 

ідеї незалежності, проте в умовах українських реалій завдяки 

політтехнологам зазначена цінність стала одним із ключових символів у 

передвиборчих кампаніях багатьох партій України. Наприклад, партія «Наша 

Україна», акцентуючи увагу на патріотизмі українського народу, зробила 

ідею незалежності головною у своєму маркетинговому позиціонуванні, це 

навіть прочитується у назві партії. Ще одним прикладом партії, назва якої 

відображує цінність, що пропагується, є партія «Свобода».  

Окрім загальнолюдських цінностей, що обов’язково присутні в 

передвиборчих кампаніях політичних акторів, в Україні сформувалися також 

і свої особливості, пов’язані із тими соціально-політичними змінами, які 
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відбулися у нашій країні після виходу з СРСР. Ідеться про те, що в результаті 

докорінної соціальної трансформації змінилися основи ідеології державного 

будівництва. Цінності комуністичної ідеології, на яких виросло не одне 

покоління українців, втратили свою актуальність у зв’язку з новою 

орієнтацією України на ринкові відносини, суверенітет та демократію. Ці 

процеси не могли не вплинути як на позиціонування політичного актора, так 

і на сприйняття пропонованих ним цінностей виборцями, а також, на 

взаємозв’язок між ними. З цим також пов’язано, як зазначають вітчизняні 

автори, використовування кандидатами на виборні посади запозичених та 

адаптованих до української політичної практики образів (типів) політичних 

лідерів. До таких типів відносять «діловий імідж», «інтелектуальній імідж», 

«народний імідж», «політичний імідж», «жіночий імідж», імідж «місцевого 

жителя» [18, с. 53]. Кожен з цих типів пропонує виборцю свої цінності, що 

ставить перед виборцем проблему вибору однієї з них. 

У цьому дослідженні виходять з того, що у політичному маркетингу 

цінність політичного актора складається з цінності пропозиції, цінності 

особистості та цінності візуально-вербальних компонентів. Відповідно, 

можна вважати, що у політиці, особливо під час передвиборчих кампаній, 

кожна складова може виступати символом. Це можливо, якщо розуміти під 

цінністю пропозиції основне повідомлення політичного актора під час певної 

виборчої кампанії (наприклад, у передвиборчій програмі Партії регіонів на 

парламентських виборах 2012 р. цим повідомленням є «Від стабільності – до 

добробуту»). Під цінністю особистості – перетворення особистості окремого 

політика на «бренд», яке відбувається за допомогою створення політику 

певного особливого типу політичного іміджу та способу його 

позиціонування. Найчастіше брендами стають саме лідери найбільших 

партій, як то Ю. Тимошенко, оскільки їхні особистості є ціннісними самі по 

собі, а не лише у контексті їхніх партій. Під візуально-вербальним 

компонентом цінності політичного актора розуміється набір символів, що 

складають загальний імідж політичного актора. Якщо говорити про візуальні 
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або невербальні символи, то такими можуть бути елементи іміджу, що 

передаються реципієнту через його зоровий канал сприйняття. Це можуть 

бути: символіка партії, кольори, які набули символічного змісту в результаті 

асоціювання з певною політичною силою, елементи візуального образу 

самого політика, навіть його посмішка, пози, жести та інше. Вербальний 

компонент складають символи, у процесі передачі яких задіяний слуховий 

канал сприйняття. Тут символами можуть ставати інтонація, певні слова, 

озвучені політиком, навіть голос політика. Наприклад, стиль мовлення 

російського політика В.В. Жириновського або паузи у промовах В.В. Путіна.  

Для створення цінності політичної організації необхідно розуміти які 

цінності фактично є для виборця актуальними та які канали необхідно 

задіяти для впровадження нової цінності в систему цінностей виборців. 

«Дослідження Фредеріка Грозета та Тіма Кассера показують, що реклама має 

тенденцію просувати «зовнішні» цінності більше, ніж «внутрішні». До 

перших належать ті, які покладаються на зовнішні фактори для перевірки – 

думки та захоплення оточуючих. Другі, тим часом, корисні самі по собі, 

наприклад, почуття приналежності до сім'ї, праця, що винагороджується, або 

саморозвиток» [217]. 

Особливість політичного обміну між виборцем і політиком полягає в 

тому, що отримання виборцем обіцяного замість відданого ним голосу може 

зайняти багато часу. Саме тому має дуже важливе значення чи досягає 

успіху політична організація у створенні успішних довгострокових відносин 

зі своїми виборцями. Без цього виборці з кожними новими виборами будуть 

змінювати свої політичні погляди й уподобання. Тому політичні актори у 

своїх передвиборчих кампаніях більшою мірою апелюють до довгострокових 

цінностей, ніж до цінностей, що засновані на потуранні миттєвим потребам 

виборців. Таким чином, оскільки результати виконання обіцяного можуть 

зайняти багато часу, то політичному акторові важливо побудувати довірчі 

відносини, що дасть більше часу для роботи над виконанням обіцянок, не 

маючи необхідності постійно хвилюватися про втрату виборців. 
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Передбачається, що виборці віддають перевагу тій політичної організації, 

яка заявляє цінності близькі та зрозумілі виборцю. Заради цих цінностей 

виборець може бути готовий знехтувати слабкими сторонами організації. 

Або, наприклад, коли виборець віддає свій голос за політичну партію, 

підтримуючи її лідера і нехтуючи іншими її членами, погляди яких виборцю 

чужі. Це є однією з особливостей саме політичних організацій. «Якщо 

маркетинг заставляє нас більше полюбити продукт, і таким чином робить нас 

більш щасливими, то можна сказати, що була створена цінність» [209]. 

Ще один важливий аспект для політичної організації – наявність чітких 

процедур запровадження зворотного зв'язку від реципієнтів маркетингових 

активностей політичного актора. Це означає, що для політичного актора 

важливо не тільки налагодити канали комунікації з виборцем, але і навчиться 

вибудовувати систему подальших дій, спираючись на отримані дані від 

виборців. Це створює у виборців відчуття причетності до політичної 

дійсності та підвищує лояльність до тієї партії, яка дає таке відчуття 

виборцю. Наприклад, громадський рух «Український вибір» у своїй 

зовнішній рекламі звернувся до громадян з гаслами «Влада належить тобі, а 

не політикам!» та «Країною керуєш ти». Прийняти цінності, створені 

політичним актором набагато легше, якщо є відчуття причетності до 

формування цих цінностей. Таким чином, навіть якщо політичні організації 

дійсно піклуються про зворотний зв'язок, який вони отримують від виборців, 

та дійсно безперервно використовують його у своїй політиці, вони повинні 

зробити це так чи інакше надзвичайно очевидним і ясним для виборців.  

Зусилля комерційних організацій в останні роки особливо активно 

спрямовані на позиціонування компанії як відповідальній у питанні турботи 

про довкілля. Це стало дуже актуальною і однією з центральних цінностей 

для великих комерційних компаній. Західні політики також активно 

використовують боротьбу за збереження чистого довкілля як важливу 

складову ціннісної системи. Наприклад, колишньому віце-президенту США 

А. Гору та членам Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) 
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було присуджено Нобелівську премію миру в 2007 році за вивчення 

наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і 

виробленню заходів щодо їх можливого запобігання. 

 У багатьох країнах окремі представники політикуму виступають 

активними захисниками природи. Ця цінність є однією їх ключових для 

західного світу, про що свідчить і постійне представництво «зеленої» партії у 

керівних органах. В Європарламенті з 2009 по 2014 роки представлено 46 

депутатів від Європейської партії зелених. Німецька партія зелених під 

назвою «Союз 90/Зелені» на парламентських виборах 2009 року отримала 68 

місць у Бундестазі з 622. В Україні на парламентських виборах 2012 року 

Партія зелених України набрала 0,4 % голосів і по 0,3 % набрали партія 

«Зелена планета» і партія «Зелені». 

Таким чином, відзначимо, що при створенні цінностей політичним 

акторам варто враховувати фактори, які з цим пов'язані, а саме, у процесі 

створення цінності враховувати необхідність розуміння її з точки зору 

виборця, розуміння системи каналів комунікації, через які передається ця 

цінність виборцю, а також, створення співпричетності виборця у формуванні 

цінності. 

Маркетингова стратегія передвиборної кампанії передбачає як 

врахування та звернення до існуючих цінностей, так і часткове їх 

перетворення з одночасною можливістю створення нових цінностей. 

Часткове перетворення цінностей відбувається шляхом адаптації все 

існуючих цінностей до особливостей іміджу політичного актора. Як часткове 

перетворення, так і створення нових цінностей є необхідними компонентами 

політичної кампанії, оскільки створення політичної реклами та усієї системи 

комунікації з виборцем неможливе лише на основі використання вже 

існуючих цінностей. 

Сучасний політичний маркетинг, як і комерційний, не в змозі існувати 

без звернення до цінностей суспільства. Саме зусиллями маркетологів та 

політтехнологів цінності перетворюються на символи в контексті тієї чи 
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іншої кампанії. Оскільки символи – це один з основних способів передачі (та 

запам’ятовування) інформації виборцю, то перетворення цінностей на 

символи є важливою й однією з головних функцій успішної політичної 

реклами. 

 

2.2. Посмішка як невербальний символ політичної реклами 

 

Міжнародні контакти у сучасному світі набувають все більшого 

поширення та актуальності. Головною умовою у спілкуванні між 

представниками різних країн та культур є взаєморозуміння. Останнє 

обов’язково передбачає повагу до культур та традицій комунікантів, а відтак, 

і їх знання. Мова йде не лише про знання мови, що безперечно є важливим 

компонентом комунікації, але і знання особливостей культури, етикету, 

стереотипів поведінки. Хибне тлумачення слів, жестів, взагалі поведінки 

іноземця може призвести до так званого «конфлікту культур». У такому разі 

людина сприймає світ та оточуючих лише з позиції своєї культури, не 

враховуючи традицій інших. Це може призвести до серйозних непорозумінь і 

перешкодити комунікації. Подібні ситуації часто відбуваються не лише на 

особистісному, а й на міждержавному рівнях. Тому, останнім часом, 

зазначене питання стає предметом зацікавленості представників політикуму.  

Зупинимося на одній з причин комунікативних невдач, а саме, 

трактуванні феномену посмішки. Найчастіше помилкове розуміння саме 

жесту «посмішка» призводить до конфлікту культур між носіями західної 

культури та слов’янської. Тому, на нашу думку, важливими є визначення 

ролі жесту «посмішка» у політичній комунікації між представниками 

західної, східної і, так званої, «слов’янської» культур. 

З фізіологічної точки зору, посмішку можна описати як діяльність м’язів 

обличчя, яка призводить до розтягнення губ, тобто виникнення посмішки. А. 

Лінкольн колись сказав: «Наше обличчя нам дав Бог, але рот ми робимо собі 

самі» [85, с. 342]. Вивченням жестів, жестових рухів (чим є посмішка), 
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жестових процесів та жестових систем займається наука кінесика. Вона є 

підсистемою невербальної семіотики. Посмішка є одним з видів міміки 

обличчя людини. Так, українська дослідниця Т.В. Ляпіна визначає міміку як 

«динамічний вираз обличчя в конкретний момент спілкування» [108, с. 129].  

Посмішка є надзвичайно важливим соціальним та культурним 

феноменом. Роль посмішки у процесах комунікації, в тому числі й 

політичної, постійно зростає. Це обумовлено постійним збільшенням 

кількості соціальних, культурних, а разом з тим, і політичних ритуалів. Ми 

посміхаємося під час привітання, знайомлення. У політиці виявом ритуалів, 

як уже зазначалося, є офіційні візити, переговори і т. д. Особливого значення 

набуває посмішка у рекламі, тут посмішка зустрічається майже у всіх 

рекламних роликах, плакатах тощо. У цих та подібних випадках ми маємо 

справу з соціальними посмішками різних типів, форм та видів.  

Посмішку як мімічний жест та культурний феномен досліджували Ч. 

Белл, Ч. Дарвін, Н. Ковальська, Г. Крейдлін, О. Маркова, Г. Сітфорд, 

М.Токарева, Дж. ван Хофф, Т. Шматок. Питаннями різновидів посмішок 

займалися Ч. Бреннінган, Д. Хемфіса.  

Ч. Белл, під час вивчення посмішок зробив висновок, що вони 

передають тисячі різноманітних значень, від вираження доброти, зневажної 

посмішки до співчутливої чи гордівливої посмішки. Іншим науковцем, який 

займався зазначеною проблематикою був Ч. Дарвін, який зазначав, що 

посмішка є найбільш експресивним жестом. Серед науковців, які присвятили 

свої дослідження походженню посмішки та її розвитку, назвемо Дж. ван 

Хоффа. У нього ми знаходимо, що посмішка присутня ще у приматів, але у 

них вона є вираженням легкого переляку або підкорення [85, с. 347]. Л.В. 

Карасьов згадує посмішку в контексті дослідження феномену сміху. 

Слідуючи за Аристотелем, він звертає увагу на парадоксальну ціннісну 

орієнтацію сміху [73, с. 350]. 

В основі іміджу політика закладено подачу певної організованої та 

цілеспрямованої інформації, і насамперед, – візуальної. Візуалізація образу 
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політичного агента стає основою його іміджу. Жест «посмішка» також є 

елементом політичної комунікації, але через культурні відмінності різних 

країн, посмішка може стати на заваді успішній взаємодії представників 

різних культур на державному рівні.  

Посмішка наявна в усіх культурах і відіграє важливу роль у формуванні 

людських відносин, зокрема і в політичній комунікації. Посмішка є 

надзвичайно насиченим жестом й іноді може замінювати вербальну реакцію 

на певні дії або слова. Крім того, посмішка справляє сильний позитивний 

вплив і здатна позитивно настроювати оточуючих. Посмішка додає 

упевненості в собі, створює враження успішності, що піднімає рейтинг особи 

на діловому і політичному рівні. Окрім цього, посмішка є одним з елементів 

маніпулювання людьми, особливо якщо вона підкріплена відповідними 

вербальними знаками та візуальними символами. Відсутність же посмішки у 

певній ситуації може негативно відобразитися на іміджі людини. Тепер її вже 

сприймають як холодну, замкнену, без почуття гумору. Таких характеристик 

і намагаються уникнути політичні імідж-мейкери.  

Умовно посмішки можна поділити за їх вживанням на два типи: 

фізіологічне вживання, що є вихідним, та симптоматичне, тобто вираження 

посмішки як наслідок певної емоції, що допомагає процесу комунікації, а 

також свідомої передачі певної інформації.  

Втім, кожна культура володіє своїми соціальними та культурними 

особливостями емоційної та невербальної поведінки. Іноземців, що 

приїжджають до Росії з Заходу, дивує відсутність посмішки у росіян у 

громадських місцях, яку вони розцінюють як похмурість, недоброзичливість, 

неприязнь. З іншого боку, росіяни, опинившись у Західній Європі і в 

Америці, дивуються, чому їм посміхаються абсолютно незнайомі люди в 

ситуації, де вони не бачать достатнього приводу для посмішки. Людина, яка 

знаходиться на території з конкретною культурою, повинна знати її правила 

та норми, діяти відповідно до них. На це особливо мають звертати увагу 

політичні консультанти. Поведінка, яка не відповідає таким нормам, може 



 

 

94 

бути усвідомленою, якщо людина хоче донести певне повідомлення, або 

неусвідомленою. В останньому випадку така поведінка або засуджується 

оточенням, або отримує специфічну інтерпретацію, що не завжди відповідає 

бажанням репрезентамена поведінки. Наприклад, американська культура 

всіляко схвалює прояви емоцій через посмішку, навіть тоді, коли настрій не є 

позитивним. У більшості країн зі «слов’янським» типом культури 

розцінюють таку поведінку американців як неприємну, фальшиву.  

В українській та російській культурах посмішка означає несерйозність, 

легковажність, а також щире вираження дуже гарного настрою, особливу 

прихильність до співбесідника, перехід до більш особистих стосунків, 

кепкування і критику, знак поваги до особи вищого соціального статусу. 

Наша культура запозичила у західної так звану комерційну посмішку, що має 

значення зацікавленості в комунікації. Це допомагає краще порозумітися, 

особливо коли це стосується політичних або дипломатичних відносин. «Так, 

західні культури відносяться до низькоконтекстних культур, де більше уваги 

звертають на зміст повідомлення, а міжособистісні контакти чітко 

формалізовані. Російську культуру відносять до більш висококонтекстного 

типу, де контекст повідомлення і соціальний статус комунікантів більш 

значущій» [164, с. 15].  

Для українців та росіян характерно посміхатися в ситуаціях, коли вони 

знаходяться у колі друзів та знайомих, демонструючи різні відтінки почуттів, 

у той час, як у формальній ситуації посміхатися не прийнято. «А на Заході ми 

спостерігаємо іншу картину, де формальна посмішка в суспільному місці 

передбачена правилами поведінки для створення комфортної для 

комунікантів обстановки» [164, с. 7]. 

Інший приклад: «В українській культурі не прийнято виразами обличчя 

коментувати те, що говорять інші, виказуючи цим свою згоду чи незгоду, 

здивування, злість або розчарування. Британці ж почуваються незручно, коли 

інші не послуговуються виразами обличчя (мімікою)» [184]. 
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Тут ми маємо справу з міжкультурними розбіжностями, американець 

лише відтворює позитивне ставлення до опонента, але через особливості 

різного емоційного прояву в культурах ця дія має негативний результат. 

Таким чином, мова йде про розбіжності у традиціях використання так званої 

формальної посмішки, яка широко поширена в американському етикеті, на 

відміну від, наприклад, українського чи російського. «Необхідно відзначити, 

що в зоні неспівпадання опинилася так звана формальна посмішка, яку 

використовують у ситуаціях спілкування незнайомих людей. Тут, як правило, 

російська міміка характеризується відсутністю посмішки, яка часто 

використовується представниками західних культур, а в американській 

невербальній комунікації є основним мімічним жестом» [164, с. 12]. В 

американській культурі формальна посмішка використовується в декількох 

випадках: при мінімальному контакті людей на вулиці, у транспорті; під час 

привітання та спілкування незнайомих людей; привітання та комунікація з 

приводу ділових відносин; при візуальній публічній презентації окремої 

людини, політичного діяча і т .д. У цих випадках американська та англійська 

посмішка завжди присутні, а в українській та російській формі спілкування 

така посмішка не є обов’язковою. 

Російська дослідниця М.А. Токарева подає класифікацію 

комунікативних ситуацій, в яких використовується формальна посмішка, на 

основі аналізу американської та російської художньої літератури та 

періодики. Вона зазначає, що така посмішка з’являється під час мінімального 

контакту з незнайомою людиною (формальна, ввічлива посмішка); також під 

час контакту особи з представником державних, адміністративних органів 

(чиновницька посмішка); у комерційній ситуації пропозиції та вжитку 

товарів і послуг (комерційна посмішка); під час публічної презентації особи 

або офіційної особи перед аудиторією (політична, піарна посмішка); і 

нарешті, при мінімальному контакті в суспільстві зі знайомими, 

малознайомими і незнайомими людьми, дотримання правил хорошого тону 

(куртуазна посмішка) [164, с. 12]. Виходить, що наведена вище американська 
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традиція вживання формальної посмішки увійшла у міжнародні норми 

поведінки і відобразилася в образах героїв художньої літератури не лише 

американської, але й російської спадщини.  

Так звана «голлівудська посмішка» є ще одним прикладом розбіжностей 

у трактуванні смислового навантаження жесту різних культур. 

«Американські комунікативні посмішки за своєю орієнтацією є активними, 

оскільки більшість з них містять у семантичній структурі компонент, який 

відображає моральне зобов'язання: «я готовий зробити для вас щось хороше» 

[85, с. 346]. У слов’янській традиції, у тому числі і політичній, прийнято 

трактувати таку посмішку як нещиру, вдавану.  

Це пояснюється тим, що у британській і американській мовній 

свідомості відбивається сприйняття посмішки як активного позитивного 

засобу дії комунікації. Посмішка виступає як засобом налагодження та 

підтримання контакту, так і способом усунути або вирішити проблеми, що 

виникають у процесі комунікації, а також налаштовувати позитивно партнера 

по комунікації. «Це зафіксовано як у переносних значеннях, що виникають 

при поєднанні дієслова «smile» з дієсловами («smile away» в значенні 

проганяти неприємні емоції; «smile out of \ into» – впливати за допомогою 

посмішки; «smile on \ at» в значенні схвалення; «smile on» в значенні 

доброзичливого пробачення помилок), так і в деяких американських і 

англійських фразеологізмах («keep smiling!» (Не сумуй! Продовжуй 

посміхатися); «come up smiling» (відроджуватися, повертатися до 

нормального життя, не дивлячись на невдачу); «Smile when you say that» 

(посміхнися, коли говориш таке); «smile with somebody» (випивати з ким-

небудь); «Smile through one’s tears» (посміхатися крізь сльози) [164, с. 14]. 

Посмішка також може виступати засобом приховування небажаних 

емоцій, така посмішка є найголовнішим озброєнням політика. Іноді, у 

посмішці можна прочитати справжні наміри та почуття, приховані за цим 

мімічним жестом, наприклад, відразу до опонента, намір осадити його. Для 

політика важливо виробити автоматичну посмішку, яка є реакцією на зустріч 
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з представниками ЗМІ, громадянами, під час привітання з колегами. Мова 

йде, по суті, про обман з метою маніпулювання, і вступає у дію принцип, про 

який говорив А. Лінкольн: «Можна обманювати частину народу весь час, і 

весь народ деякий час, але не можна обманювати весь народ весь час» [131].  

Кожній культурі характерний свій набір мімічних дій, який визначається 

як посмішка. Навіть коли посмішка декількох людей є однаковою реакцією 

на одну й ту ж подію, кожна людина відтворить свою, властиву лише їй, 

посмішку. На це впливають не лише фізіологічні особливості, але й 

культурні. Г. Сітфорд відмічає, що форма «кутики роту підняті» не 

характерна для посмішок американців, які живуть на півдні Америки [85, с. 

352].      

 Іншим прикладом є японська культура, в якій достойною вважаться 

поведінка, коли людина не виражає негативних почуттів, оскільки це може 

передатися оточенню, тому посмішка повинна бути присутньою навіть тоді, 

коли тому, хто говорить погано. Але «американська посмішка» відрізняється 

від японської mikoniko тим, що основна функція першої налагодження та 

підтримання комунікації, а другої – не образити почуття іншого. Крім того, 

згідно з японським етикетом, негативну інформацію слід також повідомляти 

з посмішкою, яка не лише заспокоює, але й є проявом ввічливості. Такі 

традиції японського етикету мають стародавнє походження, а тому є 

обов’язковими для громадян-носіїв культури.  

Особливості національної культури диктують манеру поведінки її 

представників. Для розуміння відмінностей у манерах поведінки, прийнятих 

у різних культурах, велике значення мають такі поняття, як соціальна і 

статусна дистанції між членами суспільства, особливо в ситуаціях 

спілкування представників політикуму. «Для західної, більш 

індивідуалістичної культури, де існує велика соціальна дистанція й особливої 

важливості набуває категорія особистої автономії (privacy), характерна 

скрута комунікації, яка стимулює формування певних стратегій і тактик 

соціальної поведінки, що виражаються, зокрема, у використанні різних 
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формальних знаків. Так, ввічлива, формальна посмішка служить для 

полегшення соціального контакту» [164, с. 9]. Навпаки, для української 

культури, яка належить до колективістської, характерна менша соціальна 

дистанція, що дозволяє легше висловлювати свої емоції. Подібні тенденції 

легко спостерігаються під час офіційних прийомів глав держав, самітів, тобто 

зустрічей представників політики на міждержавному рівні. Але у нас немає 

достатньої підстави стверджувати, що зазначені особливості повною мірою і 

тільки так притаманні як колективістській культурі, так й індивідуалістичній. 

Навпаки, залежно від історичного проміжку часу та країни, особливості обох 

культур можуть бути різними, часом навіть суперечливими відносно різних 

представників одного й того ж типу культури. Л.В. Кривих характеризує 

представників індивідуалістичної культури як таких, що вільні виражати свої 

емоції та почуття в даний момент відносно тієї чи іншої проблеми. Цінності 

даної культури – свобода вибору та автономія особистості – говорять про те, 

що представник цієї культури сам відповідає за свою поведінку і його 

поведінка не є виразником усієї культури загалом. А в колективістських 

культурах внутрішнє «Я» не буває вільним, а є обмеженим колективними 

обов'язками. Тут превалює «Ми» ідентичність, взаємозалежність, 

підпорядкованість своїх бажань бажанням колективним. Поведінка 

представника такої культури є показником і виразником всього соціуму [87, 

с. 179-181].   

Зі зміною соціально-політичних устроїв, які відповідають епосі, 

змінюється і культура вираження емоцій, зокрема через посмішку. Сьогодні 

посмішка, яка виражає певні думки та посмішка, яка виражає, що людині 

приємно відходять на другий план. Головними стають комунікативна та 

соціальна складові цього феномену. Це особливо важливо у політиці, 

оскільки політики часто користуються мовою посмішок задля створення 

певного образу, що часто зовсім не відповідає справжнім емоціям чи 

почуттям. Так, політики використовують посмішку як символ їх упевненості 

в успіху, «задобрювання» виборців, або для того, щоб заплутати конкурентів. 
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А. Ченг, аналізуючи зображення, опубліковані Б. Обамою та М. Ромні у 

соціальній мережі Facebook під час передвиборчої президентської гонки 2012 

року, зупинилась на порівнянні посмішок обох політиків. «Щира та 

харизматична посмішка Б. Обами з’являється на багатьох зображеннях та 

робить його легко впізнаваним. Хоч М. Ромні також посміхається на деяких 

його зображеннях, його посмішка не така ж приваблива і більшість його 

фотографій зображують його задумливим або твердим» [202, с. 47]. Не 

дивлячись не це, посмішка все-таки зберігає свою основну функцію – 

вираження позитивних емоцій, і таке вираження можна інколи спостерігати у 

політиків.  

Важливо зазначити, що іменник «посмішка» та дієслово «посміхатися» 

можуть нести різні смислові навантаження. Речення «Вона привітно 

посміхалась» означає активну дію суб’єкта, який контролює ситуацію. Але 

фраза «На її обличчі з’явилася посмішка» означає, що щось сталося із 

суб’єктом і він не контролює ситуацію [85, с. 353]. Коли посмішка на фото є 

лише застиглим фрагментом сміху людини, то така посмішка виходить 

найщирішою, іноді, за своєю формою, вона нагадує голлівудську посмішку, 

але змістовне наповнення у них зовсім різне. Голлівудська посмішка не має 

змістовного наповнення і покликана зобразити обличчя з найкращої сторони 

та створити ілюзію щастя. А сміх як дія передбачає щире висловлення 

почуттів як відповідь на певні події. Серед представників політики переважає 

голлівудська посмішка, що найчастіше присутня на «обличчях з плакатів», 

сміх же можна зустріти у політиків під час комунікативного процесу з 

представниками ЗМІ, на офіційних з’їздах тощо. 

Існує таке поняття як професійна посмішка, вона притаманна 

представникам різних професій та рангів, але найяскравіше вона виражена у 

публічних людей, зокрема у політиків. У зв’язку з тим, що вони постійно 

потрапляють у поле зору журналістів, політикам доводиться виробляти певні 

моделі поведінки та посмішки. Часто політики, уникаючи небажаної розмови 

з пресою, проходять повз журналістів, але щоб не «накликати їхній гнів» 
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всміхаються, залишаючи представників ЗМІ збентеженими. Американці 

віддають перевагу всміхненому публічному образу. Посмішка допомагає 

американцям долати труднощі і не здаватися. «В Америці традиційно 

склалася мода на посмішку. У прикладах з американської літератури часто 

зустрічається вираження to wear smile (носити посмішку), є афоризми на цю 

тему» [164, с. 4]. Так, А. Ченг відмічає, що команда Б. Обами під час 

президентської передвиборчої кампанії 2012 року, була націлена на те, щоб 

зафіксовувати позитивні моменти, де Б. Обама постійно знаходиться в 

оточенні людей, які посміхаються. Натомість, маркетингова команда М. 

Ромні у цьому питанні не так ефективна, оскільки на фото оточення М. Ромні 

виглядає втомленим, напруженим [202, с. 50].  

Не дивлячись на те, що аналізом невербальних жестів займалися багато 

вчених, проте проблема типології посмішок та використання цього жесту у 

створенні іміджу політика все ще не достатньо розроблена. Хоча, деякі 

спроби описати різновиди посмішок були у Ч. Бреннігана та Д. Хемфріса. 

«Вони розглядали як окремі три різновиди посмішок: «simple smile» 

(«звичайна нормальна посмішка»), «upper smile» («верхня посмішка, або 

посмішка, яка трохи відкриває верхні зуби»), «broad smile» («широка 

посмішка») [85, с. 354]. Але недолік такого поділу у тому, що він заснований 

лише на фізичних ознаках. 

Аналізуючи історичне коріння формування національного образу 

досліджуваних культур, варто відмітити, що посмішка завжди була 

популярніша в західній культурі, ніж в українській, хоча в обох 

християнських традиціях її прийнято вважати символом тихої душевної 

радості, на відміну від сміху, який традиційно відносили до атрибутів 

диявола. Згадати лише дитячі мультфільми, в яких негативним героям 

приписують характерний злий сміх. В українській та російській культурах 

більше значення надається стражданню як дорозі формування й очищення 

душі.   
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Деякі пояснення формуванню зазначених образів можна, очевидно, 

знайти в історії сміхових традицій української, російської, 

західноєвропейської та східної культур. Сміхові дійства грали величезну роль 

в житті європейця середніх століть і займали немало часу протягом всього 

року. «Є підстави передбачити, що з тих давніх пір в Європі вже 

сформувалася традиція встановлення контакту і довіри між соціально 

роз'єднаними людьми на основі сміху і посмішки, що виникають в загальній 

святковій, демократичній, такій, що розкріпачує атмосферу карнавалу» [164, 

с. 3]. І, хоча в подальші епохи сміхова культура Європи розвивалася в 

сатиричному напрямі, а карнавальні сміхові форми перестали вже займати 

настільки важливе місце в житті суспільства, яке вони займали в епоху 

середньовіччя і ренесансу, карнавали як святкові вуличні всенародні дійства 

збереглися в деяких країнах Західної Європи і до цього дня. У той же час, 

посмішка як спосіб встановлення контакту з незнайомою людиною 

продовжує зберігати свої функції в сучасному соціумі.  

Повертаючись у ХХ ст., згадуємо плакати і полотна СРСР із 

зображенням або щасливо всміхнених будівельників світлого 

комуністичного майбутнього, або суворих і непохитних його захисників. При 

цьому радянські вожді майже завжди зображувалися без посмішки на 

обличчі, а, навпаки, з серйозним, часом стурбованим виглядом. Лише іноді, 

коли того вимагав контекст плакату з’являлася вимушена посмішка. 

Радянська ідеологічна пропаганда була спрямована на налаштування народу 

на оптимістичну віру в правильність обраної дороги і вимагала від нього 

демонстрації радості через те, що він живе в найщасливішій країні світу. 

Посмішка буквально вимагалася. Люди були залякані сильною владою, 

довіра один до одного була підірвана, додати до цього важку фізичну працю, 

все це не давало посмішці прижитися й увійти до вжитку етикету. Подібний 

приклад надав президент Д. Ейзенхауер, який був оптимістом, не дивлячись 

ні на що. Символом його кампанії стала «Спокійна, мрійлива, розсіяна 

посмішка», її можна було спостерігати в тих місцях, де недавно побував 
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президент. У 1956 році Д. Ейзенхауер зібрав у себе на фермі 500 лідерів 

республіканської партії (у зв'язку з передвиборчою кампанією), і коли він 

голосно запитав, чи всі щасливі, присутні хором вигукнули: «Так, щасливі!» 

(«Не можна недооцінювати значення посмішки», – говорив він на цій нараді). 

Незабаром спалахнула війна на Середньому сході, що змусила надовго 

забути про «розсіяну посмішку». 

При цьому посмішка залишалася мімічним знаком, що виражає радість і 

теплі стосунки в особистому, неформальному спілкуванні. Що й увійшло 

пізніше у культуру пострадянських країн. Можливо, у зв’язку з історичними 

особливостями нашого минулого, формальна посмішка не увійшла до 

етикету, як в американському варіанті.  

Таким чином, візуальний образ є важливим компонентом іміджу 

політика, особливо коли мова йде про міжнародну політичну комунікацію. 

Створення успішного візуального образу вимагає вміння поєднувати символи 

так, щоб їх смислове навантаження не перекреслювало і не заперечувало 

один одного, а складалося у довершену композицію з урахуванням 

особливостей певної країни.  

Для порозуміння між носіями різних культур необхідно враховувати 

національні та культурні особливості візуальної подачі іміджу, етикету, мови 

жестів. Посмішка як мімічний жест має специфічні аспекти вираження. У 

різних країнах вона може змінювати своє значення, що часто заважає 

порозумінню політичних комунікантів. Варто враховувати особливості 

«американської посмішки», японської або української чи російської та 

багатьох інших. На формування культури посмішок великий вплив справляє 

історичний контекст розвитку нації і, відповідно, специфіка соціальних 

відносин. Такі розбіжності характерні для ділової або професійної посмішки. 

Але, не дивлячись на це, щира відкрита посмішка завжди є свідченням 

позитивних емоцій, які значно полегшують сприйняття візуального образу 

людини. Адже правий Л.В. Карасєв, говорячи: «У миті посмішки ми 
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настільки ж миттєво прориваємось крізь всі заслони зовнішнього, наносного 

в людині та доторкуємося до самої її суті» [73, с. 368]. 

 

2.3. Колір як символічна складова візуальної політичної реклами 

 

Люди постійно користуються кольорами для вираження певних емоцій 

або стану, що знайшло своє втілення у таких виразах, як «позеленіти від 

заздрощів», «рожеві окуляри», «чорне око» та ін. Колір переносить ті емоції 

та почуття, що виникають у людини підчас його споглядання, на політичного 

актора, з яким він пов'язаний через символіку. Колір дає можливість 

позиціонування, впізнаваності продукту, забезпечує асоціювання 

політичного продукту з його символікою. Крім того, колір широко 

використовується у медицині, вважається, що він має лікувальні властивості.  

У теорії кольору існує багато спроб систематизації кольорів. Як правило, 

такі систематизації мають вигляд кола або трикутника, в середині яких 

зображуються кольори. Одним з перших та найвідоміших зображень 

кольорового спектру є колірне коло Й.В. Гете. У цьому колі зображені 

«первинні» та «вторинні» кольори. Первинними кольорами є червоний, синій 

та зелений, а вторинними – блакитний, пурпурний та жовтий. Розташовані 

кольори таким чином, що змішування двох сусідніх первинних кольорів 

призводить до утворення вторинних, які розташовані між основними 

кольорами. Й.В. Гете використовував також своє коло для зображення 

гармонійного дуету кольорів. Такими дуетами ставали кольори, які 

розташовані діаметрально протилежно один одному, це ж правило стосується 

і відтінків кольорів [46].  

За умов денного освітлення людське око розрізняє близько 150-180 

кольорових тонів та близько 16 рівнів насиченості кожного тону. Таким 

чином кольоровий простір людини досягає 7 мільйонів кольорових 

валентностей з урахуванням яскравості, тону та насиченості. Ці показники 

зменшуються зі зменшенням освітлення. При слабкому освітленні кольори 



 

 

104 

сприймаються інакше. Це має назву Феномен Пуркін’є: «… у сутінках 

палички сітчастої оболонки ока виявляють майже всі світлові подразники, у 

той час, як вдень діють колбочки, котрі сприймають тільки кольори» [169, с. 

113].  

Розрізняють хроматичні та ахроматичні кольори. Ахроматичні – це 

білий, чорний та всі відтінки сірого, тоді як хроматичні – це всі інші кольори. 

Також розрізняють такі поняття, як забарвлення предмета та його колір. «Під 

забарвленням розуміємо спектральні властивості поверхні предмета, його 

здатність відбивати ті чи інші довжини хвиль. Колір же визначається тим, які 

випромінювання і якоб мірою відбиваються в даних умовах освітлення» [60, 

с. 157]. Різними теж є поняття кольору та фарби. Фарбу наносять на предмет 

з метою зміни кольору, «фарба – це «фільтр», який пропускає і відбиває 

тільки певне проміння світла, внаслідок чого і створюється новий колір 

об’єкта» [60, с. 133].  

Найпоширенішими колірними моделями є CMYK (cyan – блакитний; 

magenta – малиновий; yellow – жовтий; blacK – чорний) та RGB (red – 

червоний; green – зелений; blue – синій). Модель CMYK знайшла своє 

застосування у поліграфії, при повноколірному друці, а системою RGB 

користуються при розробці моніторів, для відтворення кольорів та відтінків. 

Окрім зазначених у комп’ютерній графіці та кольоровому друці також 

використовуються моделі HSB, LAB, YIQ, Grayscale, Indexed Color, 

Hexachrome, Big-gamut CMYK. Дві останні є високоточними кольоровими 

моделями. Всі ці моделі систематизації кольорів є подібним між собою, 

основною ж відмінністю більшості з них є наявність або відсутність в їх 

графічному зображенні ахроматичних кольорів – білого, чорного та всіх 

відтінків сірого.  

Численні дослідження показали, що на колірні вподобання людей 

впливають різні фактори, одним з яких є стать. Вважається, що жінки 

віддають перевагу синьому кольору, а чоловіки – червоному, також ними 

частіше обирається жовтий. Ще однією важливою характеристикою є вік. 
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Б.А. Базима розглядає ряд експериментальних досліджень колірних 

вподобань людей різного віку, що проводилися протягом XIX – XX ст. Так, 

бралися за основу дослідження дітей Р. Франсе, М. Сент-Джорж, В.С. 

Мухіної, Г. Фрілінга та К. Ауера. Усіма дослідниками робилися висновки, що 

діти до 10 років віддають перевагу яскравим кольорам, таким, як червоний, 

жовтий, помаранчевий, менш популярними є синій, зелений, фіолетовий, 

відкидалися коричневий, сірий та чорний кольори. Що стосується дорослого 

населення, то тут наводиться приклад експериментів-досліджень С. 

Бартлесона, Р. Бунхема, Р. Янса,  що є найгрунтовнішими, а також К. Ауера, 

А. Ольшанникова, В. Семенова, Л. Смирнова та Г. Фрілінга (вони звертали 

увагу також на такий показник, як вік), А.М. Єткінда, І.А. Скотта, Л.М. 

Миронової та ін. Виявилося, що у дорослих не так чітко, як у дітей, можна 

простежити якусь одну лінію колірних вподобань, тут критеріями виступає 

не лише один він, а й суспільно-культурний досвід, традиції колірної 

символіки, мода. Загальний висновок для дорослого населення, не 

враховуючи підлітків, можна зробити наступний: «Г. Фрілінг та К. Ауер 

(1973) вказують на те, що з віком зростає перевага більш темних, спокійних 

тонів – коричневого, оливкового, сірого, чорного, але в цілому, як і раніше, 

частіше віддається перевага червоному, жовтому, зеленому та синьому» [10].   

На колірні вподобання людини частково впливають географічні 

чинники. «Внутрішні схильності людини до того чи іншого кольору 

пов’язані з кольором у краєвиді цього району» [169, с. 11]. Людина, яка 

постійно перебуває у тій місцевості, де природа багата на зелену флору, не 

буде схильна віддавати перевагу зеленому кольору, оскільки саме він має 

найбільший вплив, що робить око з часом менш чутливим до цього кольору. 

Житель пустельного району, навпаки, втрачає зацікавленість у жовтих та 

червоних кольорах і є більш схильним обирати зелені. Людина завжди 

прихильно ставиться до тієї кольорової гами, яка не превалює в оточуючому 

її середовищі. Не рідко, така тенденція проявляється і в одязі.   
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Колір сам по собі є впливовим символом у наглядній агітації, але 

найповніше він себе розкриває у поєднанні з зображенням, формою та 

текстом (або словом). Саме ця комбінація забезпечує зв'язок між брендом та 

символами, дозволяючи реципієнту впізнавати бренд. До того ж, зазначені 

елементи реклами є взаємодоповнюючими.  

У рекламі колір виконує декілька функцій, основними з яких є 

комунікативна, символічна та виразна. У рамках першої функції можна 

говорити про здатність кольору передавати певну інформацію про предмет, 

тобто забезпечувати впізнаваність бренду, а також виділяти його з-поміж 

інших. Друга функція полягає у здатності кольору викликати певні асоціації. 

Це проявляється у тому, що колір існує не сам по собі, а як символ, частина 

іміджу. Виразна функція включає в себе поєднання асоціативного значення, 

психологічного, емоційного та фізіологічного впливів кольору на людину, 

що безперечно є одним з чинників маніпулятивності реклами. Ще однією 

функцією є розпізнавальна. Колір є певним інструментом полегшення 

сприйняття інформації, яку подає політична реклама та вирізнення 

конкретного продукту, його позиціонування на політичному ринку. Окрім 

цього, використання кольору є технологією, яка покликана привернути увагу 

електорату, що є однією з найголовніших його функцій. 

Оскільки колір є елементом наглядної агітації, слід визначитися з тим, 

що розуміти під цим поняттям. «Наглядна агітація – це пропагандистський 

процес, що здійснюється за допомогою візуальних повідомлень, які, як 

правило, фіксуються графічно або передаються за допомогою засобів, 

функціонально тотожних графіці» [158, с. 36].   

У будь-якій друкованій політичній рекламі, як і в усіх інших, при виборі 

кольорів треба враховувати такий параметр, як розмір рекламного носія, а, 

відповідно, і відстань між реципієнтом та рекламою. Загальновідомо, що 

кольори теплої гами та світлі кольори мають властивість наближати 

предмети, тобто робити їх більшими, холодні та темні кольори ж, навпаки, 

відділяють предмети та ілюзорно зменшують їх. З цього випливає, що для 
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реклами на великих носіях, таких як білборди, політичну символіку, 

виконувану в темних та холодних кольорах слід зображувати більшого 

розміру, ніж символіку, в якій присутні світлі та темні кольори і відтінки. У 

символіці БЮТ, наприклад, превалює білий колір з невеликим вкрапленнями 

червоного. Розміщуючи рекламу у таких тонах на білбордах, червоні акценти 

необхідно зробити більшого розміру, ніж у такій же рекламі, але розміщеній 

на носіях відносно невеликого розміру (листівки, брошури, книги, 

телереклама та ін.). Справа в тому, що на великих площах, де для реклами 

БЮТ фоном слугує білий колір, до того ж відсутня нагромадженість 

зображень та кольорів, предмети або текст червоного кольору візуально 

значно зменшуються в розмірах, що за умов сприйняття реклами на великій 

відстані створює неможливість «прочитування» рекламного повідомлення. 

Таким чином, за умов великої кількості білого реальний розмір предметів має 

бути більшим. У кінцевому варіанті така символіка сприймається візуально у 

звичайному розмірі. Зазначене правило не діє для відносно невеликих 

рекламних площ, оскільки кількість білого менша і не поглинає у такій мірі 

червоне, до того ж незвично збільшена символіка втратить свою 

впізнаваність та значення, і вже не буде викликати звичних емоцій та 

почуттів, властивих бренду БЮТ.   

Що стосується ролі кольору у текстовій частині рекламного 

повідомлення, то тут має сенс говорити про технологію виділення певної 

текстової інформації та її приховання, що використовується разом із 

розміром тексту. Для того, щоб зробити видимим текст необхідна 

контрастність у кольорах фону і самого тексту, саме тому загальноприйнятим 

є текст чорного кольору на білому фоні. Це є найбільшою контрастністю з 

точки зору комп’ютерної графіки, де яскравість кольорів вимірюється у 

відсотках і чорний відповідає 0 %, а білий – 100 %. Таким чином, найбільш 

зчитуваним буде той текст, колір якого буде максимально віддалений від 

кольору фону за такими ж параметрами. «Високу чіткість шрифту 

забезпечують такі поєднання: чорний на жовтому, зелений на білому, 
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зелений на червоному. Низька чіткість має місце при поєднаннях: білий на 

чорному, червоний на жовтому, червоний на білому, помаранчевий на 

білому» [158, с. 113].  

Сприйняття символіки у кольорі залежить від освітлення. При денному 

світлі кольори сприймаються без спотворень, але при штучному освітленні 

кольори замінюються своїми відтінками. Так, наприклад, за умов освітлення 

електричною лампою розжарювання, яка дає жовте світло, темно-блакитна 

частина реклами набуває фіолетового відтінку. Таке ж правило діє і для всіх 

інших кольорів, оскільки при освітленні до них додається жовтий колір. При 

люмінесцентному освітленні також має місце спотворення кольорів, але вже 

з додаванням синього кольору. У зв’язку з цим, розміщуючи рекламу на 

великих носіях, які підсвічуються вночі, необхідно враховувати ще й такий 

фактор, як освітлення. 

Іноді колір у рекламному посланні використовується для створення 

нових можливостей застарілому не підтримуваному бренду. В одному з 

досліджень наглядної агітації 1995 року наводиться приклад вдалого, на 

думку авторів, застосування кольору, який порушує традиції колірного 

оформлення візуальних послань. Мова йде про заклики на підтримку СРСР у 

1991 році. «За декілька днів до референдуму з приводу збереження СРСР на 

одній з центральних вулиць Києва … з’явилася серія лозунгів, виконаних 

білим шрифтом на блакитному фоні … Зміст лозунгів був явно «червоним», а 

оформлення – блакитним» [158, с. 112]. Така реклама психологічно 

сприймалася людиною позитивно, оскільки використовувався новий колір, а 

відтак, і новий символ, який, на відміну від попереднього червоно-білого 

оформлення, не був символом радянської влади і ладу, ідеологія якого 

втратила підтримку. Метою тактики було, у першу чергу, звернути увагу 

українців на повідомлення, а у другу – надати нового життя бренду, який 

втратив популярність, та створити образ, який був би емоційно позитивно 

забарвлений.   
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 Часто колір одягу людини може сказати про його володаря набагато 

більше, ніж будь-які рекомендації від авторитетних людей або поведінка та 

слова самої людини. «Колір одягу впливає на нас трьома шляхами. По-

перше, існують шкірні рецептори, які передають без свідомості необхідну 

інформацію та специфічну енергію кольору. Другий шлях – це зір, який 

сприймає колір на рівні підсвідомості і свідомості. І нарешті, третій шлях – 

це оточуючі нас люди, які сприймають кольори та поводять себе з нами 

відповідно до цього сприйняття» [154, с. 451-452]. 

Наведемо приклад використання кольору як візуального символу у 

політичній рекламі. Перші в історії США теледебати були проведені 26 

вересня 1960 року в Чікаго на студії CBS. Вони мали величезний успіх, 

оскільки зібрали перед екранами близько 70 млн. глядчів. Завдяки цим 

факторам ці дебати охрестили «Великими Дебатами» (The Great Debates). 

Опонентами були кандидат від демократичної партії Дж. Кеннеді та кандидат 

від республіканської партії Р. Ніксон. «Великі Дебати ознаменували 

грандіозний вхід телебачення у президентську політику. Вони отримали 

першу реальну можливість для виборців побачити своїх кандидатів у процесі 

конкуренції, візуальний контраст був драматичним» [199]. Теледебати 

транслювалися також у радіо ефірі. Результати були зовсім 

непередбачуваними. Саме перед подією Р. Ніксон вийшов з лікарні і 

виглядав виснаженим і хворим, він набрав 20 фунтів зайвої ваги, до того ж 

відмовився гримуватися. Доповненням став світлий костюм, який 

підкреслював недоліки. «Сірий костюм Р. Ніксона зливався з чорно-білим 

телеекраном. Зате вміло попрацювали стилісти Дж. Кеннеді, продумавши 

кожен штрих. Засмаглий під час виборчої кампанії під сонцем Каліфорнії, з 

легким макіяжем, він випромінював молодість і оптимізм. А світла сорочка 

підкреслювала його телегенічність» [156, с. 4]. Костюм у Дж. Кеннеді був 

темного кольору, що допомагало йому вигідно виділятися на фоні опонента. 

Це яскравий приклад використання кольору, точніше контрастності, як 

візуального символу у політичній кампанії. Цікаво, що слухачі тих же 
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теледебатів віддали перемогу Р. Ніксону. На тих виборах перемогу здобув 

Дж. Кеннеді з відривом у сто тисяч голосів. 

У міжнародній політиці часто колір одягу стає візуальним 

повідомленням, що задає тон подальшим відносинам між країнами. Так, 19 

січня 2011 року президент США Барак Обама та перша леді Мішель Обама 

дали державний обід на честь голови КНР Ху Цзіньтао. На цьому заході 

Мішель Обама була одягнута у плаття яскраво-червоного кольору з 

відблисками чорного. Такий хід був вельми політично вдалим та 

продуманим, оскільки це була дань традиціям Сходу. У більшості країн Азії 

червоний колір є найбільш шанованим. У Китаї цей колір символізує щастя 

та процвітання, а також церемоніал та порядок. Чорний колір у східних 

культур є урочистим. Поєднання червоного та чорного кольорів в одязі 

першої леді США було символічним, певним невербальним посланням 

американської сторони про повагу традицій та культури їхнього гостя, а 

відтак, це мало і політичний підтекст, тобто бажання і готовність США 

співпрацювати з Китаєм.  

Останнім часом в одязі українських політиків особливої актуальності 

набуває вишита сорочка. Цей предмет українського національного одягу в 

політиці став символом «українськості». Вдягаючи вишиванку, політичний 

лідер ніби показує свою приналежність до української культури. Спочатку 

цей елемент одягу був у повсякденному гардеробі політиків 

пронаціоналістичного спрямування. Найкращим прикладом цього став член 

БЮТ А. Шкіль. Хоча, зазначимо, що поєднання вишиванки та класичного 

ділового костюму є неприйнятним для публічної людини вже й тому, що 

призначення та ідейність у них зовсім різні. Екс-президент України В. 

Ющенко є ще одним відомим прихильником вишиванок, він одягає вишиту 

сорочку на різноманітні культурні заходи і часто дарує вишиванки. В. 

Ющенко віддає перевагу полтавським традиціям вишиванки – білими 

нитками на білій тканині [37]. Надзвичайно вдалим PR-ходом для В. Ющенка 

були появи на згаданих заходах зі своєю родиною, всі члени якої були 
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вдягнені в українські вишиванки. Цим політик апелював відразу до двох 

головних людських цінностей: сім’я та шанування національних культурних 

традицій.  

Традиційний колір тканини української вишиванки – білий, оздоблений 

кольоровим орнаментом, прикрашає людей будь-якого віку, статі. Білий 

традиційно в українській культурі є кольором чистоти, святковості, 

урочистості, добра. Він асоціюється з позитивом, але зловживання в одязі 

цим кольором призводить до перенасиченості ним та негативного його 

сприйняття. Саме це покликана змінити кольорова вишивка на сорочці та 

інші елементи національного одягу.            

У політичному світі колір має особливе значення. Досить часто колір 

політичної символіки стає другою назвою для позначення якоїсь політичної 

сили. Так, українці постійно користуються епітетами «помаранчеві», «біло-

блакитні», «червоно-сердечники» або їхня інша назва «біло-сердечники», 

«зелені» тощо.  

Теоретичних наукових розробок, присвячених проблематиці кольору є 

досить багато як в історії наукової думки, так в сучасній науці. В основному, 

це роботи, в яких розглядають колір з точки зору його практичного втілення 

у різних галузях знання. Ідеться про психологію, естетику, культурологію, 

оптику тощо. До таких розробок належать праці І. Ньютона, Й. Гете, Г.В.Ф. 

Гегеля, В. Тернера, В. Кандинського, П. Флорентского, А. Лосєва, Р. 

Штайнера, Е. Мюллера, Р. Юнга, М. Кравкова, М. Люшера, У. Бажина, А. 

Еткінда, М. Міссемана та Дж. Метсона, Й. Іттена, К. Роу, Р. Івенса, Е. 

Сенченкова, І. Шевченко, П. Яньшина, Б. Базими, Н. Серова, В. Вікторова, В. 

Мержевича, Л. Собчика та багато ін. Питанню ролі кольорів у політичних 

процесах, в тому числі у політичній рекламі, приділено не достатньо уваги, 

але вагомий внесок зробили Н. Слюсаревський, Е. Єгорова-Гантман, К. 

Плешаков, А. Божко, Н. Серов та ін.  
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Спробуємо показати вплив кольору символіки найбільших політичних 

партій України на політичні вподобання електорату, а також значущість 

кольору для політичних рекламних кампаній. 

Однозначного визначення поняття колір немає, оскільки колір може 

розглядатися з різних точок зору, та в контексті різних наук. 

Найпопулярнішими є дослідження кольору у психології та естетиці. 

Зрозуміло, що не всі підходи до тлумачення кольору релевантно розглядати 

саме у цій роботі. Одним з найвдаліших визначень кольору, яке є актуальним 

у контексті цієї роботи є визначення, запропоноване Н.В. Серовим: «Колір – 

це певний вид психічних переживань, які виникають завдяки як 

поступаючому в очі зовнішньому випромінюванню, так і механічному 

впливу на очі, або внутрішньому уявленню цього виду переживань у повній 

темряві» [155, с. 9]. 

Одним з базових призначень кольору в політичній символіці є створення 

так званої «впізнаваності бренду». Ідеться про підсвідому асоціацію у 

виборців певної політичної символіки з конкретним політичним актором. Це 

є головним завданням для політичних сил, які тільки починають своє 

існування. З цього приводу М. Міссеман та Дж. Метсон дають рекомендації 

дотримуватися трьох правил у підборі кольорової гами для політичного 

бренду: «1) необхідно впевнитися, що ваші кольори не будуть суперечити 

один одному, 2) колір шрифту має бути таким, що легко прочитати в 

порівняні з кольором фону, 3) кольори вашої кампанії повинні відрізнятися 

від кольорів кампанії вашого опонента» [208]. 

Однією з основних особливостей кольору є здатність його до зміни 

значень. Природа кольору, так само як і природа символів взагалі, двоїста та 

суперечна. Властивості та значення кольору динамічні та статичні в один і 

той же час. Справа у тому, що колір може у різних ситуаціях мати відмінні 

значення. Це проявляється у різних культурах, традиціях кольорової 

символіки, модах, обставинах та в особистих вподобаннях різних людей. При 

сприйманні людиною певного кольору відбувається вплив багатьох чинників 
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на формування емоційного та психофізичного стану людини. Такими 

чинниками можуть бути особистий досвід, емоційний та фізичний стани, 

навіть характер та мисленнєві процеси людини. Г.Фрілінг та К. Ауер колірні 

вподобання називали «внутрішніми кольорами» [169, с. 14].  

У XX ст. проводилось багато досліджень, які показували вплив кольорів 

на емоційний стан людей (окремо у дітей, у підлітків та у дорослих), та 

залежність емоційного стану людини від того, якому кольору надається 

перевага. Це були дослідження у галузі експериментальної психології В. 

Вундта (1880), Л.М. Веккера (1981), який говорив про закріпленість певної 

емоції за кожним кольором, Л.А. Шварц, В.Ф. Петренко та В.В Кучеренко 

(1988), А.М. Еткінда, А.І. Берзницкаса, В.Н. Версобіна та В.Н. Жидкіна 

(1980), І.А. Переверзевої (1978), Н.К. Плішко (1980), Л.П. Урванцева (1981) 

та ін. Також вважається, що чоловіки та жінки по-різному сприймають 

кольори та надають перевагу різним кольорам. Це зазначено у дослідженнях 

Г. Фрілінга та К. Ауера (1973), Г. Васильченко та ін. Підґрунтям цих 

досліджень є експериментальна база. Більшість таких експериментів 

робиться за допомогою відомих тестів, таких як тест М. Люшера, тест 

Пфістера або тест кольорових пірамід (1952), створений Р. Хейсом та Г. 

Хілтманом, кольоровий тест відношень Е.Ф. Бажина та А.М. Еткінда (1985), 

методика кольорових порогів Е.Т. Дорофеєвой та інші.  

Згідно із теорією кольору Й. Гете, помаранчевий колір належить до 

групи позитивних кольорів, а синій – до негативних [46]. З цією позицією 

важко погодитись у світлі сучасних досліджень. Справа у тому, що кожен з 

кольорів має як позитивний, так і руйнівний вплив на людину залежно від 

різних факторів. Сучасна медицина та психологія говорить про лікувальні 

властивості синього кольору. Б.А. Базима, розглядаючи підсумки 

експериментів школи проф. С.В. Кравкова, говорить про розслаблюючий та 

заспокійливий вплив синього та зеленого кольорів на людину. Мова йде про 

те, що кольори цього спектру активують парасимпатичні відділи (ПНС) 

вегетативної нервової системи, яка, у свою чергу, допомагає організму 
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людини відпочити та відновити сили, тобто заспокоює людину. У той же час, 

всі кольори жовто-червоної гами активують симпатичний відділ (СНС) ВНС, 

який відповідає за активний стан людини, такий як «боротьба», «втеча» [11].  

У 2004 році дуже активно використовувалась політична символіка 

яскравого помаранчевого кольору, яка впливала на СНС з метою збудити у 

людині бажання боротися. Також цьому сприяла частота, з якою людське око 

сприймало цей колір через символіку. Все це у поєднанні зі звуковими 

ефектами створило сприятливе середовище для реалізації планів 

«помаранчевих». Не останню роль зіграв той факт, що українці довгий час 

були відгороджені від політичного життя, тобто в їх соціально-політичному 

житті превалювала дія ПНС, надмірна активність якої призводить до 

сильного бажання активувати СНС з метою встановлення гармонії. 

«Центральна нервова система людини має здатність класифікувати 

розподілення світлової енергії, що потрапляє до ока. Різноманітні класи 

такого розподілення і сприймаються як кольори. … нервова система просто 

класифікує імпульси, що виходять від групи хвиль різної довжини, а на 

основі досвіду позначає їх як той чи інший» [39, с. 354].  

А. Божко писав про гіпнотичні можливості помаранчевого кольору. 

Мова йшла про те, що символіка такого кольору не лише привертає увагу 

реципієнта, а й утримує її, що надзвичайно важливо для будь-якої політичної 

кампанії. Але при цьому, помаранчевий колір також символізує небезпеку, 

оскільки предмети такого кольору вимагають підвищеної концентрації уваги. 

У помаранчевий пофарбовані так званий «чорний ящик» літака, жилети 

працівників, які ремонтують дороги, рятувальні круги [23].  

Для нашого дослідження важливо зазначити, що дослідники, які 

займалися питанням впливу кольорів на психологічний та емоційний стан 

людини, відзначали що, при тривалому та інтенсивному впливі синього 

кольору, а також зеленого та блакитного, може з’являтися депресія, сум, 

відбуваються процеси гальмування активності нервової системи [10]. Такої 

реакції можна уникнути за умови, коли поєднувати згадані кольори з білим, у 
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тому числі й у символіці. Саме таке поєднання (білий-блакитний) обрала для 

себе Партія регіонів. Білий колір сприймається у більшості культур, окрім 

східних, як такий, що визиває позитивні емоції, які нейтралізують надмірну 

холодність відтінків синього. Це дозволяє створити загальне позитивне 

враження. Подібного ефекту намагалися досягти партія «Наша Україна» у 

2004 році, поєднуючи жовтий та помаранчевий. Те ж правило 

використовують й інші партії в Україні для своєї символіки. 

Дуже важко говорити про однозначне значення якогось кольору. Майже 

всі кольори наділені великим спектром значень, іноді, навіть протилежним, 

незалежно від культурних та історичних особливостей. Так, наприклад, 

жовтий, синій та зелений кольори. Такою гамою на сьогоднішній день багата 

політична символіка. Зелений – незмінний колір партій, основна ідея 

політичної програми яких пов’язана з захистом оточуючого середовища, з 

чим, у свою чергу, пов’язана їхня усталена назва «Зелені».  

Передвиборча кампанія партії «Фронт змін» А. Яценюка на 

парламентських виборах 2010 року ґрунтувалася на поєднанні коричневого, 

сірого кольорів, точніше не сірого самого по собі, а кольорів, які створювали 

візуальну ілюзію присутності сірого. Цей неймовірно невдалий підбір 

кольорів дисонував з основними ідеями, заявленими партією. Ці кольори 

певною мірою «поглинали» все позитивне, що пропонувала кампанія, а саме, 

основні ідеї передвиборчої платформи. Ці ідеї, до речі, були досить непогано 

продумані, а що головне – підібрані, але не сприймались виборцями через 

повну невідповідність візуальним ефектам. Справа у тому, що основною 

ідеєю програми було процвітання в усіх сферах життєдіяльності соціуму, а 

коричневий та сірий кольори кампанії ще спрадавна у багатьох країнах та 

народах пов’язувалися зі злиднями та нещастями, а також брудом. Сірий 

колір сам по собі сприймається людьми як протилежність яскравого, як 

безнадійність, пил та прах. У сучасних виборчих кампаніях у всьому світі 

активно використовуються технології нівелювання якогось кандидата або 

політичної сили за допомогою сірого кольору, який часто супроводжують 
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чорні тони. Найчастіше це відбувається у телевізійній рекламі та рекламі на 

великих носіях – білбордах. Механізм наступний: хтось або щось 

зображується у сірих кольорах, а далі йде картинка, заповнена яскравими 

тонами та пов’язана з іншим політичним актором, що дозволяє виділити 

останнього та позиціонувати як життєстверджуючу силу, наділену всілякими 

позитивними характеристиками. «Коли такі технологічні зміни, як вибіркове 

знебарвлення зображення, були забрані зі спрямованої порівняльної реклами 

Б. Клінтона, то стали менш явними і негативний вплив на імідж Б. Дола, та 

ріст іміджу Б. Клінтона» [216, с. 23]. Такі технології складали основу 

передвиборчої кампанії на виборах президента України 2010 року.  

Також у передвиборчій кампанії партії А. Яценюка були використані 

чорний та темно-зелений кольори, на фоні яких білим шрифтом був 

написаний лозунг: «Врятувати країну». Останній аж ніяк не сприймався 

серйозно на тлі таких кольорів. Чорний колір ще з часів стародавніх племен 

наділявся крайньо негативними значеннями, основним з яких було 

асоціювання чорного зі смертю, стражданнями та темрявою. Сьогодні 

трактування чорного кольору є різним. В ісламських країнах, а також деяких 

країнах сходу згаданий колір не сприймається абсолютним негативом. Але 

для переважної більшості культурних традицій західних країн, у тому числі і 

для слов’янської культури, чорнило є кольором зла та символом трауру, 

смерті. Тому вербальний та візуально-текстовий посил кампанії А. Яценюка 

на спасіння країни повністю знівелювався символікою кольору. Варто також 

зазначити, що за методикою Color Compatability Test поєднання коричневого 

та чорного, а також коричневого та зеленого кольорів відноситься до групи 

таких, що негативно сприймаються людиною з психологічної точки зору [95]. 

Відповідно до теорії Й. Гете, коли людина розглядає окремі кольори, 

вона певною мірою «хворобливо збуджена». Для того, щоб вийти з такого 

стану у людському оці природою закладено необхідність «викликати 

протилежність», тобто розглядати не один колір, а їхній дует. Лише у такому 

випадку досягається гармонія. Такими ідеальними протилежностями для Й. 
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Гете були три пари кольорів. «Жовтий вимагає червоно-синій (фіолетовий), 

синій вимагає червоно-жовтий, пурпур вимагає зелений» [46]. Й. Гете 

говорив про те, що людина, розглядаючи один колір, психологічно потребує 

врівноваження його іншим, шляхом чого і досягається гармонія. Останнє 

поєднання кольорів, а саме червоний (пурпурний) та зелений, згідно з 

методикою Color Compatability Test, належить до групи таких поєднань 

кольорів, що сприймаються відразливо. Це говорить про емоційну важкість 

сприйняття подібного дуету кольорів як у комерційній, так і у політичній 

символіці. 

При розробці символіки партії важливо враховувати такі фактори, як 

матеріали, з яких виготовляються рекламні носії. «Чим більша білизна 

паперу, тим більше і ступенів градації (насиченості) кольорового зображення 

на відбитку і вищий його контраст» [60, с. 134]. Наприклад, глянцева 

поверхня додасть яскравості кольорам символіки. Інтенсивні яскраві кольори 

добре підходять як засіб привернення уваги, але важливо врахувати, що 

перенасиченість такими кольорами викликає зорове подразнення, а крайніми 

випадками можуть бути головний біль та нудота у реципієнта. Це особливо 

важливо при використанні таких кольорів, як синій, червоний та 

помаранчевий, оскільки два останніх є надзвичайно сильними збудниками 

нервової системи, а перший – заспокоювачем. Що ж стосується неглянцевих 

поверхонь, то тут, кольори виглядають менш агресивно, тоді, за умов друку 

такої реклами, можна додати яскравості фарбам, хоча і такі матеріали можуть 

по-різному проявляти відтінки кольорів, що використовуються. 

Під час так званої «Помаранчевої революції» 2004 року символіка 

помаранчево-жовтого кольору мала місце у величезній кількості предметів-

атрибутів, якими активно оточували себе учасники дій «Майдану». 

Помаранчевий колір був усюди, але насиченість його була різною, що 

відіграло позитивну роль, оскільки людина не може постійно виносити вплив 

занадто яскравих кольорів. Принти на тканинах (одязі, прапорах, стрічках) 

виглядали більш тьмяними порівняно з картинкою на великих екранах на 
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Майдані Незалежності, які дають, з однієї сторони, високу чіткість, що саме 

по собі вже є навантаженням для зору, з іншої – розподільна здатність 

кольорів екрану дозволяє відтворювати на екранах яскраві і дрібні деталі 

зображуваної символіки. Також середньої яскравості були білборди, 

друкована реклама тощо. 

У процесі розробки політичної символіки на стадії оцінки можливого її 

впливу на виборців, важливо враховувати ще один фактор, а саме – кольори 

оточуючого середовища. Більшою мірою це стосується білбордів. У першу 

чергу, потрібно врахувати пору року. У зимовий період, як правило, 

превалює білий колір, який позитивно сприймається у більшості культур, а 

також може грати роль каталізатора негативних наслідків великої 

насиченості кольорів як комерційної, так і соціальної та політичної реклам. 

Саме тому більшість українських політиків використовують білий у 

поєднанні з іншим кольором: червоним – БЮТ, синім, а тепер блакитним – 

Партія регіонів, зеленим – Партія Зелених, а також партія «Фронт змін». Але 

зловживання білим може призвести до «втрати» цінності інших кольорів та 

символіки взагалі. Влітку ж, навпаки, в основному око спостерігає 

різноманітні відтінки зеленого. «Зір спостерігача буде мати тенденцію … до 

збільшення чутливості синє-чутливого та червоно-чутливого приймачів 

більшою мірою, ніж зелено-чутливого» [67, с. 430]. Те ж саме стосується 

весни та осені.  

Крім впливу природних фарб, існує також і поняття загальної 

архітектури місцевості, тобто відповідність усіх будівель один одному на 

певній території, що стосується й їхніх кольорів. Це може бути використано у 

рекламі на великих носіях як ще один фактор впливу. В історичних кварталах 

міст (ідеться про українські міста) будівлі, як правило, розфарбовані у 

пастельні тони, це буде сприятливим фоном для реклами з яскравою 

символікою (БЮТ, Комуністична партія, Соціалістична партія, Партія 

Зелених, Фронт змін – у нових зелено-біло-сірих кольорах символіки тощо). 

У той же час, може погано вплинути на таку рекламу, яка була у Народного 
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блоку Литвина під час передвиборчої кампанії 2006 року. У цій рекламі було 

поєднання білого та пастельно-зеленого кольорів, які зливалися з будівлями 

навкруги в історичних районах Києва. Ще одним прикладом є реклама партії 

«Фронт змін» А. Яценюка перед парламентськими виборами 2010, яка не 

лише не виділялась, а й створювала похмурий настрій на фоні будинків будь-

якого кольору, і трохи вигравала в оточенні яскравих кольорів природи.  

Таким чином, колір є потужним засобом маніпулювання людською 

психікою, чим успішно користується політикум у всьому світі. Під час 

розробки бренду, як політичного, так і комерційного, надзвичайно важливо 

враховувати таку складова комунікації, як колір. Колір має сильні 

властивості впливу на психологічний, емоційний стан людини. Кожен колір 

викликає певні асоціації на підсвідомому рівні. Останні є складним 

феноменом і на їх формування впливає багато чинників, зокрема культурна 

приналежність реципієнта, його особисті смаки, іноді, навіть, соціально-

політичний стан країни. Тому політики часто, вибираючи кольори для своєї 

символіки, враховують ці фактори, звертаючись до досліджень кольору у 

різних науках. Як правило, колір є предметом досліджень у психології, 

естетиці, культурології, оптиці та кінематографії. У контексті ж вітчизняних 

політологічних досліджень, а особливо політичної реклами, це питання не є 

достатньо розробленим. 

Зазначимо, що у сучасних політичних партіях України вдало 

підібраними є дуети кольорів, де один з кольорів є білим, оскільки у 

більшості культур, зокрема і в українській, білий є таким кольором, що 

позитивно сприймається, з однієї сторони, а з іншої – білий є своєрідним 

каталізатором можливого негативного впливу іншого кольору, особливо під 

час передвиборчих кампаній, коли наявна насиченість візуальною 

інформацією політичного характеру. На основі зазначеного можна 

підсумувати, що, загалом, українські політичні партії вдало користуються 

символом кольору для забезпечення «впізнаваності бренду». Найбільш 

продуманою і успішною у цьому аспекті стала символіка Партії регіонів, 
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БЮТ та партії «Наша Україна», оскільки кольорове забарвлення саме цих 

партій посприяло вдалому позиціонуванню на політичному ринку, завдяки 

чому у суспільстві з’явилися сталі вирази, на кшталт, «біло-блакитні», 

«червоно-сердечники», «помаранчеві» тощо. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Показано значущість символічної функції цінностей для 

формування та успішного функціонування політичної реклами. Акцентовано 

увагу на тому, що при створенні цінностей політичним акторам необхідно 

враховувати розуміння цінностей виборцем, розуміння системи каналів 

комунікації, через які передається ця цінність виборцю, а також, створювати 

умови для співпричетності виборця у формуванні цінності. 

2. У роботі досліджено мімічний жест «посмішка» та його значення 

для іміджу політика. Посмішку розглянуто як складову візуального образу 

політика, а отже, як елемент політичної комунікації. Закцентовано увагу на 

тому, що, оскільки посмішка є елементом політичної комунікації, то через 

культурні відмінності різних країн, посмішка може стати на заваді успішній 

взаємодії представників різних культур на державному рівні. Найчастіше 

невірне тлумачення саме жесту «посмішка» призводить до конфлікту культур 

між носіями західної культури та слов’янської. Значення посмішки у 

суспільстві змінюється історично і залежить від культурних цінностей, а 

відтак і від політичного устрою, який диктує ці цінності. Посмішки можуть 

бути проявом ввічливості, також частиною привабливого іміджу для публіки 

(формальна або професійна посмішка) або щирою емоційною реакцією на 

відповідну ситуацію. Підкреслено, що специфічні аспекти вираження 

посмішки як мімічного жесту мають враховуватись під час створення 

успішного візуального образу політика. Смислове значення символів при 

створенні зазначеного образу, що стосується і посмішки, не повинно 

заперечувати одне одного, а має складатися у довершену композицію з 



 

 

121 

урахуванням особливостей певної країни. У будь-якому разі, незалежно від 

культур та традицій посмішка завжди є прикрасою іміджу та значно 

полегшує сприйняття візуального образу, але, звісно, якщо вона щира. 

3. Досліджено колір як символічну складову політичної комунікації. 

Як правило, колір є предметом досліджень у психології, естетиці, 

культурології, оптиці та кінематографії. У контексті ж вітчизняних 

політологічних досліджень, а особливо політичної реклами, це питання не є 

достатньо розробленим. Існує багато спроб систематизації кольорів. Як 

правило, по формі це коло чи трикутник, у середині яких зображуються 

кольори. Одним з перших та найвідоміших зображень кольорового спектру є 

колірне коло Й.В. Гете. Розрізняють хроматичні та ахроматичні кольори. 

Ахроматичні – це білий, чорний та всі відтінки сірого, тоді як хроматичні – 

це всі інші кольори. Необхідно розрізняти такі поняття, як забарвлення 

предмета та його колір. Колір сам по собі є впливовим символом у наглядній 

агітації, але найповніше він себе розкриває у поєднанні з зображенням, 

формою та текстом (або словом). Саме ця комбінація забезпечує зв'язок між 

брендом та символами, дозволяючи реципієнту впізнавати бренд. У рекламі 

колір виконує декілька функцій, основними з яких є комунікативна, 

символічна, виразна та розпізнавальна. Колір дає можливість 

позиціонування, впізнаваності продукту, забезпечує асоціювання 

політичного продукту з його символікою. Колірна символіка може 

змінюватися залежно від типу освітлення. Так, при денному світлі кольори 

зберігаються, але штучне освітлення через додавання у промінь іншого 

кольору змінює початкові кольори символіки. Колір у рекламних 

зображеннях може були інструментом створення нових можливостей 

застарілому непідтримуваному бренду.  

4. Розглянуто колір як складову візуального образу політичного 

лідера. Колір має сильні властивості впливу на психологічний, емоційний 

стан людини. Кожен колір викликає певні асоціації на підсвідомому рівні. 

Останні є складним феноменом і на їх формування впливає багато чинників, 
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зокрема, культурна приналежність реципієнта, його особисті смаки, іноді, 

навіть, соціально-політичний стан країни. Тому політики часто, вибираючи 

кольори для своєї символіки, враховують ці фактори, звертаючись до 

досліджень кольору у різних науках. Часто колір одягу людини може сказати 

про його володаря набагато більше ніж будь-які рекомендації від 

авторитетних людей або поведінка та слова самої людини. Український 

політикум користується цим символом активно, зокрема, це можна 

простежити на наявності вишитих сорочок, що стало символом 

«українськості». 

5. Визначено роль впливу кольору, що репрезентується рекламними 

носіями, на думку електорату. Одним з базових призначень кольору в 

політичній символіці є створення так званої «впізнаваності бренду», тобто 

підсвідомої асоціації у виборців символіки з конкретним політичним 

актором. При сприйманні людиною певного кольору відбувається вплив 

багатьох чинників, що визначають колірні вподобання. Такими чинниками 

можуть бути культурна приналежність, соціально-політичні умови життя, 

мода, особистий досвід, емоційний та фізичний стани, навіть характер та 

мисленнєві процеси людини. Оскільки кожний колір викликає певні асоціації 

на підсвідомому рівні, постійне споглядання якогось одного кольору може 

негативно вплинути на емоційний стан людини, занадто збуджуючи чи 

заспокоюючи її, за що відповідає активація симпатичних та парасимпатичних 

відділів нервової системи. У людському оці природою закладено 

необхідність розглядати кольори у дуеті, що створює гармонію. При розробці 

рекламної стратегії важливо враховувати матеріали, з яких виготовляються 

рекламні носії. Глянцева поверхня додасть яскравості кольорам символіки, у 

той час, як матова поверхня поглинає їхню інтенсивність. У роботі зроблено 

акцент на тому, що під час розробки політичної символіки важливо звертати 

увагу на такий фактор, як кольори оточуючого середовища. Більшою мірою 

це стосується білбордів, оскільки потрібно врахувати пору року та колір 

будівель, що стає загальним фоном для реклами на великих носіях. Реклама, 
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розроблена у яскравих тонах, буде вигідно виділятися на фоні будівель з 

пастельними відтінками, а рекламу, в якій превалюють спокійні тони, краще 

розташовувати на фоні яскравих кольорів природи. Політики часто, 

вибираючи кольори для своєї символіки, враховують всі зазначені фактори, 

звертаючись до досліджень кольору у різних науках. 

6. Розглянуто значення поєднання пари кольорів та використання 

цих поєднань у політичній символіці. Проведено аналіз кольорів символіки 

найвпливовіших політичних партій України. У результаті чого встановлено, 

що у сучасних політичних партіях України вдало підібраними є дуети 

кольорів, де один з кольорів є білим, оскільки у більшості культур, зокрема і 

в українській, білий є таким кольором, що позитивно сприймається, з однієї 

сторони, а з іншої – білий є своєрідним консилером у можливому 

негативному впливі іншого кольору, особливо під час передвиборчих 

кампаній, коли наявна насиченість візуальною інформацією політичного 

характеру. На підставі цього визначено, що, загалом, українські політичні 

партії вдало користуються символом кольору для забезпечення впізнаваності 

бренду.  
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РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ СИМВОЛІВ У ВІЗУАЛЬНІЙ 

ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ В УКРАЇНІ 

 

Проводиться порівняльний аналіз основних факторів, серед яких такі 

символи, як цінність та колір , що вплинули на розподіл голосів на виборах 

до Верховної Ради 2012 та 2014 років, у межах передвиборчої візуальної 

політичної реклами. 

Аналізується можливий взаємозв’язок символіки, що була 

репрезентована у візуальній політичній рекламі шести найбільш рейтингових 

кандидатів у президенти України 2014 року та кількістю отриманих 

зазначеними кандидатами голосів. Відмічається схожість у використанні 

поєднань кольорів повідомлень з рекламними кампаніями передвиборчих 

парламентських агітацій 2012 та 2014 років. 

Визначаються особливості сучасної української візуальної політичної 

реклами та символіки, що в ній використовується. 

 

3.1. Специфіка використання символічних складових візуальної 

політичної реклами в Україні 

 

Останні вибори в Україні були яскравим виразником докорінних змін у 

соціально-політичному житті країни. Разом з цими змінами метаморфоз 

зазнала політична культура як виборців, так і політичних акторів та їх 

маркетингових команд. Політичний маркетинг у нашій країні знаходиться на 

перехідній стадії розвитку – передвиборчі агітаційні технології, образно 

кажучи, переходять з дитячого віку у підлітковий. Виборці вчаться 

формувати та виражати свої потреби та вимоги до представників політикуму, 

а останні лише починають прислуховуватися до настроїв населення та 

будувати рекламну комунікацію на основі очікувань виборців. Для того, щоб 

підтвердити це проаналізуємо дві останні передвиборчі рекламні кампанії на 

виборах до Верховної Ради України. Основу аналізу склали візуальні 
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рекламні повідомлення кампаній 2012 та 2014 років в Україні, в першу чергу, 

це аналіз рекламних повідомлень зовнішніх носіїв. У цій роботі також 

враховано друковану рекламу та телевізійні ролики, окремо досліджено 

візуальну рекламну комунікацію через Інтернет, а саме, у соціальній мережі 

Facebook на прикладі офіційних сторінок декількох партій. 

Політична реклама відрізняється від комерційної не лише продуктом, 

що рекламується, або віддачею для реципієнта від вчинення того, до чого 

спонукає реклама. Суттєву відмінність можна побачити, порівнюючи 

візуальну частину політичної та комерційної реклами. Якщо в останній 

реципієнту пропонується певний образ, який «примірить» на собі споживач 

товару або послуги у разі здійснення покупки, то політична реклама є значно 

простішою за насиченість візуальних елементів з емоційним забарвленням. 

Політична реклама є більш інформаційною та композиційно простішою. 

Відповідно, кожній з реклам притаманні певного характеру символи. 

Символи комерційної реклами, як правило, складаються в єдиний образ, 

тобто символи сприймаються реципієнтом не самі по собі, а у композиції, 

завдяки якій сприймається певний месседж. Символи ж політичної реклами є 

більш самостійними, вплив на споживача реклами відбувається не лише у 

цілісній композиції дизайну рекламного макету, але, у першу чергу, через 

кожен символ окремо. Д. Кроучер зазначає, що «більшість символів 

визначаються конфліктом між їх природою, приналежністю та значенням. 

Здатність символу виражати декілька різних значень – це мультивокальність 

(Тернер 1967) сприяє постійному оспорюванню політичного символізму, а 

також переговорам між тими, хто використовує їх та тими, на кого вони 

спрямовані» [203]. 

Виборці з легкістю відрізняють рекламу того чи іншого 

кандидата/партії з першої секунди, не встигнувши або не маючи можливість 

побачити форму символіки партії, надписи, лише завдяки кольорам, 

принаймні це діяло в Україні до передвиборчих агітацій 2014 року. 

Символіка партії є надзвичайно інформаційно насиченим та самостійним 
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елементом. Рекламне повідомлення може складатися лише з однієї символіки 

партії та слогану і бути ефективним, що продемонстрував Блок Петра 

Порошенка на виборах 2014 року. 

Дослідниця В. Шарлай виділяє два класи символів політичної реклами. 

Це референтні та конденсаційні символи. Референтні символи вказують на 

зміст, а конденсаційні – на форму поведінки. «Політичні символи мають 

референтні та конденсаційні якості. Використання фраз на кшталт 

«Тимошенко – воїн світла» відноситься і до реальної людини, і до 

абстрактної філософії. Стратегія, в якій використовуються переваги 

конденсаційних символів для створення образу-значення кандидата в уяві 

виборця, називається стратегією резонансу. Ця стратегія створена для 

подання інформації у рекламі, яка повинна переконати аудиторію» [178]. 

Існує багато методів впливання на виборців. Зокрема і методи, які 

використовують при розробці політичної реклами. Українська дослідниця 

Т. Джига у своєму дисертаційному дослідженні, розглядаючи це питання, 

виділяє 6 груп методів, які можуть бути застосовані у політичній рекламі та, 

на її думку, є найбільш впливовими: «1) група прийомів, спрямованих на 

почуттєву сферу аудиторії (створення певного емоційного фону, емоційний 

тиск, кольорові контрасти, поєднання певних кольорів); 2) група прийомів 

впливу, що орієнтовані на формування довіри аудиторії; 3) група прийомів 

впливу через стереотипи, архетипи, метафори, міфи, асоціації, прийоми Т-

міфології та міфологічної аргументації; 4) група прийомів сугестії або 

навіювання, латеральне програмування; 5) група прийомів впливу за 

допомогою зображувальних засобів, прийоми відеориторики; 6) група 

прийомів, які орієнтовані на запам’ятовування аудиторією рекламного 

повідомлення» [55, с. 11]. Тут розглядаються методи впливу взагалі у 

політичній рекламі і не поділяються на методи для окремих видів політичної 

реклами. Погоджуючись з таким підходом класифікації методів впливу, 

вважаємо за необхідне додати, що для розглядуваної нами у цій роботі 

візуальної політичної реклами найголовнішим методом впливу є 
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символізація, тобто використання певного набору візуальних символів, 

завдяки яким і досягаються поставлені перед рекламою завдання – 

запам’ятовування, стимулювання виборця віддати свій голос під час 

голосування, формування прихильників та інші. Символізацію можна 

віднести до всіх зазначених вище груп методів впливу. «Використання 

символу в політичній рекламі обумовлено полем емоційної аргументації. 

Необхідністю в стислий час (наприклад, у час рекламного ролика або час, 

витрачений на «зчитування» інформації з вуличних рекламних носіїв) 

делегувати ідеї причетності певної партії до можливості вирішення 

різноманітних соціально значущих проблем населення, вплинути на 

можливість ідентифікації особи з певною політичною групою і забезпечити 

швидке впізнавання інформації конкретної партії серед інформаційного 

«шуму» передвиборної агітації» [36]. 

Характер комунікації, стиль рекламного повідомлення, кольори, 

основні елементи та інше за рекомендаціями політтехнологів або спеціалістів 

з реклами слід розробляти на основі соціальних досліджень думок, позицій, 

очікувань виборців та соціальних настроїв загалом. Основний акцент слід 

зробити на переконання своєї цільової аудиторії, тобто того сегменту 

виборців, на яких орієнтується партія, та в яких вона може отримати 

найбільшу підтримку. Більшість виборців просто не можливо переконати, 

вони є прихильниками однієї політичної сили, кандидата, і практично нічого 

не може змінити їхню позицію. Непохитність вибору також можна 

спостерігати навіть у так званих «незалежних» виборців, які з року в рік не 

підтримують жодного з кандидатів. «Гойдалки» виборців, коли люди дійсно 

змінюють свою думку, і змінюють її напередодні виборів, для європейських 

країн та США досить рідкісні, але для України, навпаки, це є досить частим 

явищем. На даному етапі розвитку країни такі явища є частиною політичної 

культури і у суспільстві вважається нормальним та зрозумілим якщо 

виборець приймає рішення на фінальному етапі перевиборчої кампанії. 
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Багато досліджень з політичної реклами орієнтується не на переконання 

виборців, що коливаються, а на виборців у цілому.  

На нашу думку, найбільш ефективними видами реклами є телевізійна 

та зовнішня оскільки телебачення та зовнішні носії, сьогодні охоплюють 

найширшу аудиторію та усі її сегменти. «Рекламні оголошення, схоже, 

працюють на основі дуже передового принципу, згідно з яким, будь-яка 

дрібниця і будь-який зразок у шумному та надлишковому шквалі повторень 

будуть постійно стверджувати самі себе. Реклама виводить принцип 

всепоглинаючого шуму на стабільний рівень переконання» [110, с. 258]. 

Саме тому, у питанні переконання виборців, які ще не визначилися за 

кого голосувати, в першу чергу, слід робити ставку на ці канали передачі 

рекламних повідомлень, але реклама має бути сегментно спрямованою, тобто 

змістовно націленою на зазначену групу виборців. Хоча телебачення не 

завжди найбільш ефективний канал, і за умови не кваліфікованої побудови 

кампанії, в першу чергу, при недбало розроблених телевізійних роликах, 

може стати інструментом масового розповсюдження інформації, яка загубить 

імідж та політичне майбутнє партії або політика, як, наприклад, було з 

виборчою кампанією Н. Королевської 2012 року. Згідно з концепцією 

телебачення, цей канал забезпечує донесення певної інформації до масової 

аудиторії. Проблема у тому, що в останні роки починає набирати 

популярності рух людей, які свідомо повністю відмовляються від телевізорів 

та перегляду телеканалів. Ще однією складністю є швидкий розвиток 

технологій, що призвів до масової доступності перегляду декількох сотень 

телеканалів, завдяки чому втрачається аудиторія в українських каналів, а 

відтак, і кількість виборців, які вимушені постійно переглядати політичну 

рекламу.  

Слід також прийняти до уваги, що для успіху рекламної кампанії не 

достатньо охопити якомога більше ефірного часу або носіїв зовнішньої 

реклами, потрібна постійна так звана робота «в полях» або пряма комунікація 

з виборцями. Саме остання дає найбільше інформації, на основі якої політики 
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у всьому світі будують свої рекламні кампанії. На жаль, для України 

показник такого виду агітації є надзвичайно низьким, особливо порівняно з 

масовістю візуальної реклами. Для того, щоб візуальна та будь-яка інша 

реклама працювали, їх необхідно підкріплювати засобами усього 

маркетингового комплексу, і, в першу чергу, постійними зустрічами 

політиків з виборцями та аналіз отриманої від виборців інформації з 

подальшою її реалізацією у маркетингову комунікацію.  

Окрім зовнішньої реклами та реклами на телебаченні особливу увагу 

політичні партії приділяють друкованим матеріалам, особливо середнього та 

великого формату, як то буклети, газети, плакати та інше. Саме на цих 

матеріалах розміщуються основні положення передвиборчої платформи. 

Специфіка цих носіїв полягає у тому, що виборець може їх зберігати, а 

найбільша перевага у тому, що формат дозволяє донести до виборця значно 

більше інформації, ніж інші види агітації. Такі матеріали часто містять 

велику кількість тексту, графіків та меншу кількість зображень. Такі 

матеріали оформлюються в основних кольорах рекламної передвиборчої 

кампанії та обов’язково містять логотип партії. Ці матеріали є продовженням 

«роботи у полях», тобто комунікації представників партії з виборцями і 

виконують важливу роль для агітаційної кампанії.  

Політична реклама в Україні відрізняється певними особливостями. 

Зокрема, формуванням політичної культури виборців, чому сприяють, в 

пергу чергу, політичні процеси у країні та сама політична реклама, яка 

розвивається і змінюється з кожними новими виборами, та прямо впливає на 

формування політичного світобачення і цінностей виборців. Поділяючи 

позицію З. Зухумова, ми виходимо з положення, що «реклама має певну 

цінність, оскільки являє собою онтологічну даність, з якою є нагальна 

потреба рахуватися. Більше того, необхідно враховувати той факт, що 

сучасна реклама являє собою індустрію з «виробництва цінностей». Причому 

ніде, як у рекламі, намічена тенденція до «поєднання» цінностей як нижчого 

порядку, так і вищого» [66, с. 35]. 
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Історія успішної передвиборчої кампанії Комуністичної партії України 

на парламентських виборах 2012 року свідчить про те, що можна отримати 

суттєву підтримку виборців, якщо комуніціювати у рекламі актуальні 

цінності, заявляти про націленість на рішення найбільш актуальних проблем 

у країні. Тобто успіх політичної рекламної комунікації значною мірою 

залежить від використання соціологічних досліджень потреб, інтересів, 

проблем та очікувань виборців під час розробки маркетингової стратегії 

передвиборчої агітації. 

Для передвиборчих кампаній 2014 року характерне руйнування старої 

символіки. Такі дії пов’язані насампред з подіями кінця 2013, початку 2014 

року, або так званим «Євромайданом». Старі символи, що мають пряме чи 

опосередковане відношення до Радянського союзу, були зруйновані, навіть із 

застосуванням фізичної сили, наприклад, масові «повалення» пам’ятників 

В.І. Леніну. Для багатьох українців змінився смисл такого символу, як  

Георгіївська стрічка. Зазначений символ є прикладом того, яким чином 

можна повністю замінити значення одного й того ж символу на протилежне. 

Георгіївська стрічка була складовою Георгіївського хреста, кольори цієї 

стрічки були використані на колодці ордену «За перемогу над Німеччиною». 

У 2005 році російська інформаційна агенція «Новости» та регіональна 

громадська організація соціальної підтримки молоді Студентська громада 

вигадали акцію з роздачі Георгієвських стрічок, що фінансувалася з бюджету 

Росії. З того часу у російських ЗМІ радянську «гвардійську стрічку» стали 

називати «герогієвською». Хіба це правильно як з історичної, так і з 

геральдичної точки зору? Тепер українці зі стрічками у помаранчево-чорні 

смужки виражають свою так звану «про-російську» позицію. Цей символ 

після українських подій 2013-2014 рр. перетворився на символ «фашистської 

Росії». Відмітимо, що візуальна складова символу ніяким чином не 

змінилась, на відміну від змістовної.  

На зміну втраченим символам стався вибух моди на патріотизм та 

значне збільшення кількості традиційної української жовто-блакитної 
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символіки. Паркани, квітники, навіть мости перефарбували в кольори 

прапору. Молодь активно почала заявляти про свою патріотичну позицію 

через жовто-блакитні стрічки, українські традиційні узори на одязі та 

аксесуарах і вишиванки. Ю. Підшморга зазначає: «Залежність змісту 

цінностей сучасного суспільства від рекламного впливу проявляється у тому, 

що найбільш популярними, відомими та такими, що розділяють у сучасному 

суспільстві є ті, котрі активно підтримуються та просуваються зусиллями 

реклами» [134, с. 7]. У даному випадку позиція Ю. Підшморги повністю 

підтверджується, але з одним корегуванням – розповсюдження моди на 

українські символи відбулося не лише завдяки одній рекламі, а завдяки 

засобам маркетингово комплексу. Всі державні та традиційні етнічні символи 

стали потужним засобом вираження громадянської та політичної позиції. Ці 

символи згуртували населення України. Вони стали вираженням 

національної єдності та міжнародного курсу нашої країни. Саме тому, часто 

на одному й тому ж виробі одночасно зображується і державна українська 

символіка, і символіка Європейського союзу.  

2014 рік також ознаменувався активізацією масових протиставлень 

українців росіянам за схемою «свій-ворог». Донецька та Луганська області, 

оголосивши про своє бажання автономій, одразу розробили свої власні 

державні символи, взяли за основу російський прапор. Ворогами були 

об’явлені «бандерівці» та «Правий сектор». Але слід відмітити схожість 

прапору Донецької народної республіки з офіційним символом їхнього 

ворога – «Правого сектору». Прапор ДНР повторює поєднання кольорів 

російського прапору із зображенням гербу Росії – двоголового орла, було 

лише замінено білий колір прапору на чорний і додано надпис білого 

кольору. Символіка правого сектору – це прапор, що має горизонтальний 

поділ на верхню червону и нижню чорну половину з надписом білого 

кольору. Таким чином, можна стверджувати, що символіка ДНР та «Правого 

сектору» має схожі візуальні елементи, які виражаються у поєднанні 

червоного, чорного та білого кольорів. Ще однією схожою рисою зазначених 
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двох символік є розташування елементів на прапорах. У ДНР, як і у Правого 

сектору, герб розташовано прямо по центру прямокутника прапору, а текст 

розташовано з боків, з однією відмінністю – текст на прапорі ДНР 

розташовано зверху та знизу, а на прапорі Правого сектору – ліворуч та 

праворуч.  

Згадаємо також про те, що на офіційній символіці ДНР двоглавий орел 

зазнав візуальних змін. Так, посередині орла, замість російської версії з 

вершником на коні, розташували зображення Архангела Михаїла, але не на 

блакитному, як на гербі Києва, а на червоному фоні. Символіка 

новопроголошеної Луганської народної республіки композиційно повторює 

символіку Донецької народної республіки, але замість чорного кольору був 

використаний блакитний колір українського прапору. 

Характерною особливістю перевиборчої агітації 2014 року став 

високий рівень кількості рекламних повідомлень. У своєму дослідженні 

М.Бутченко порівнює витрати на передвиборчу агітацію до парламентських 

виборів 2014 року з витратами попередніх агітаційних кампаній. Автор статті 

зазначає, що, не дивлячись на складний стан у країні, на воєнні дії у східній 

Україні, кандидати витрачають величезні кошти на рекламу. Посилаючись на 

голову Асоціації зовнішньої реклами України А. Біденко, автор зазначає, що 

кампанія 2014 року значно інтенсивніша, ніж попередні, що пояснюється 

скороченням періоду на агітацію, оскільки вибори є незапланованими. 

Важливою особливістю кампанії 2014, за словами експерта А. Біденко, є 

зміщення акцентів – у попередніх кампаніях бюджет розподілявся порівну 

між візуальною рекламою та агітацією «в полях», ці акценти змістилися у 

передвиборчій парламентській кампанії 2014 у співвідношенні 70/30 на 

користь візуальної реклами [28]. Значна частина політичної реклами була 

віддана зовнішній рекламі, особливо білбордам. Жителі найбільших міст 

країни могли відмітити, що всі або майже всі рекламні білборди були зайняті 

політичною рекламою. Згідно з інформацією від М. Біденко, Блок Петра 

Порошенка зайняв 1,5 тис. носіїв, Радикальна партія Олега Ляшка та 
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Громадянська позиція Анатолія Гриценка – по 1 тис. носіїв, а найбільша 

частина  у Всеукраїнського об’єднання Батьківщина – 5,5 тис. та у Народного 

фронту – 3,5 тис. Автор дослідження порівнює ці цифри з кампанією 2012 

року, коли найбільша доля носіїв належала Н. Королевській і складала лише 

2 тис. бордів, та з компанією 2004 року, в якій лідером за кількістю 

розміщень зовнішньої реклами був В. Янукович, який зайняв більше 5 тис. 

бордів [28]. Відзначимо, що остання кампанія 2014 року тривала близько 6 

тижнів, тоді як попередні – декілька місяців. Посилаючись на вищезазначені 

цифри, можемо стверджувати, що спостерігається тенденція до значної зміни 

акцентів у сторону візуальної політичної реклами. Це стосується не тільки 

зовнішньої реклами, а й агітації на телебаченні та в пресі. 

Згідно з позицією Н. Лютко, українська політична реклама 

характеризується також розбіжністю між цінностями, що репрезентуються та 

сумами, які витрачаються на фінансування рекламної кампанії [7]. 2014 рік 

був особливо показовим, оскільки в умовах тотальної економічної кризи 

витрати на передвиборчу агітацію, як вже зазначалося вище, стали 

інтенсивнішими. Лише один фактор не враховували кандидати – це масовість 

політичної реклами на вулицях міст. Функціональні характеристики 

рекламних носіїв починають втрачатися зі збільшенням їхньої чисельності, 

іншими словами, збільшення реклами однієї і тієї ж групи продукту, в 

нашому випадку рекламних макетів політичного характеру, призводить до 

втрати уваги реципієнтів, а відтак, і переходять у розряд інформаційного 

шуму. У таких умовах актуалізується дія реклами на підсвідомість, оскільки 

виборці вже не свідомо сприймають рекламну інформацію. Саме на цьому 

рівні найбільш впливовими та ефективними є символи – кольори, шрифти, 

символіка партії, слогани. Від постійного повторення відбувається не тільки 

запам’ятовування, а й засвоєння символів та поступова їх натуралізація, 

тобто розчинення у власних думках. Символи з часом починають 

сприйматися як те, що є частиною внутрішнього світу людини, частиною її 

світосприйняття та світобачення. Символи таким чином формують цінності, 
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позиції та конструюють аргументацію на підтримку конкретного вибору, у 

випадку політичних символів – формується позиція щодо голосування за 

конкретного політичного актора. Це підтверждується більшістю дослідників 

символіволічного простору. Наприклад, А. Акайомова також виходить з 

позицій, що сиволи є елементами, що створюють реальність: «Символи часто 

використовуються не у функції пояснення та спрощення реальності, а у 

функції її конструювання» [3, с. 3]. Підтвердження такої позиції є й у 

дисертаційному дослідженні Ю. Підшморги. Автор стверждує, що «реклама є 

фактором виховання сучасної людини, вона здатна формувати для 

конкретної спільності людей культуру зі своїм набором норм, поглядів, 

орієнтирів, цінностей, дозволяє жити в гармонії з собою та оточуючими, 

вибирати оптимальну модель поведінки, відповідати певному статусу й 

очікуванням» [134, с. 5].  

В умовах сучасного політичного плюралізму і особливо складної 

ситуації в країні населення все менше поділяється на прихильників тієї чи 

іншої партії. Навпаки, збільшується кількість «невизначених», тобто таких 

виборців, які не є однозначними прихильниками якоїсь партії чи кандидата і 

не можуть визначитися зі своєю політичною позицією аж до останнього 

моменту перед голосуванням. Значна доля у прийнятті рішення щодо 

голосування за того чи іншого кандидата належить впливу зі сторони інших 

громадян. Зупинившись на питанні місць, де частіше за все обговорюються 

питання політичного характеру, можна говорити, що більшою мірою 

політичні теми обговорюються за сімейним столом, на роботі, у громадських 

місцях, як то парки, території біля багатоповерхових будинків, кафе, барах 

тощо. У кожному з цих місць можна знайти джерела інформації рекламного 

характеру. Якщо виходити з гіпотези, що вибір на користь якогось із 

кандидатів у значній частині випадків приймається виборцем під час 

комунікації з іншими виборцями, то варто враховувати які з рекламних носіїв 

у кожному з зазначених місць присутні. Так, при комунікації за сімейним 

столом найбільший вплив здійснює телебачення,  дещо меншою мірою – 
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преса, і найменша роль дістається друкованим листівкам, буклетам, тощо та 

поштовим листам. Інша ситуація з громадськими місцями – у парках виборці 

підпадають, у першу чергу, під дію зовнішньої реклами, та друкованих 

матеріалів; на вулицях, у найбільш прохідних місцях, найбільший вплив 

здійснюють палатки кандидатів та матеріали, що роздаються промоутерами; 

на територіях біля будинків виборець постійно взаємодіє з розклеєною 

рекламою біля входів у будинки; у ресторанах, кафе та барах здійснюється 

найменший вплив з боку політичної реклами, втім, тут реклама може 

з’являтися на моніторах телевізорів. Відтак, виходячи з припущення, що 

вплив політичної реклами надзвичайно важливий у місцях обговорення 

громадянами політичних питань, робимо висновок, що найбільші зусилля 

політичним акторам слід спрямовувати на телевізійні рекламні ролики, 

зовнішню рекламу та друковані матеріали, під якими мається на увазі 

різноманітні листівки, буклети, календарі тощо, а також періодичні видання. 

Практика обох передвиборчих агітацій 2014 року показала, що саме таким 

чином і розподіляються рекламні бюджети політичних акторів на агітацію. 

Знову ж таки, найбільшу роль тут грає саме візуальна політична реклама, з 

єдиним виключенням – надзвичайно популярна останнім часом «джинса» – 

передплачена стаття у пресі, що носить завуальовано рекламний характер і 

подається як редакційний матеріал, тобто особиста позиція автора. 

Найбільш популярним поєднанням кольорів у політичній рекламі 2014 

були червоний, білий та чорний. Візуальна реклама одразу трьох політичних 

сил була виконана у зазначених кольорах – це ВО «Батьківщина», 

Радикальна партія Ляшка, Блок Петра Порошенка, Партія «5.10». А. Біденко 

говорить про те, що існує гіпотеза, згідно з якою усі рекламні макети, які 

виконані у червоно-чорно-білій гамі з нахиленими надписами, у свідомості 

виборців асоціюються з лідером виборчих перегонів. Для кампаній 2014 року 

це був Блок Петра Порошенка [28].  

Окрім безсумнівно сильних і позитивних характеристик обраного 

поєднання, як то контрастність, гармонійність сприйняття оком людини, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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характеристики кожного з кольорів окремо, що вже згадувались у другому 

розділі цього дослідження, є ще одна важлива особливість, а саме те, що ця 

тріада кольорів є етнічними кольорами для українців. Традиційний 

український одяг вишиванки у класичному варіанті виконується саме у біло-

чорно-червоних кольорах. «У контексті маніпулювання національною 

символікою цікавим є задіяння саме генетико-психологічної підструктури 

особистості, яка спирається на психологічну спадковість і визначає поведінку 

і досвід громадянина. Базою генетико-психологічної підструктури можна 

назвати той культурологічний матеріал, що формувався протягом 

історичного розвитку всякого етносу, зокрема й українського (в дусі 

класичної апеляції до «колективного несвідомого» за К. Г. Юнгом). Сюди 

слід віднести, у першу чергу, міфологічно-релігійні та побутові символи» 

[173, с. 2]. 

Проте, копіювання кольорів, з точки зору правил формування іміджу 

політичного актора є грубою помилкою. Підбираючи кольори для 

політичного актора, згідно з позицією М. Міссмен, слід дотримуватись трьох 

правил: 1) колір елементу не повинен зливатися з кольорами оточуючих 

елементів; 2) колір має бути контрастним по відношенню до фону; 3) 

кольори повинні відрізнятися від тих, що використовують опоненти» [208].  

Відтак, припустимо, що такі дії переслідували певну мету, і зовсім не 

були «неуважністю» відразу двох маркетингових команд. Для політичних 

сил Юлії Тимошенко ці кольори вже стали традиційними. Але на виборах 

2014 у візуальних політичних повідомленнях головним обличчям кампанії 

стала Н. Савченко замість Ю. Тимошенко. Напевне такі дії були спричинені 

низьким рейтингом самої Ю. Тимошенко напередодні виборів. Взагалі вся 

парламентська передвиборча кампанія 2014 року показала значну 

перестановку серед представників політичної еліти. Це знайшло своє 

відображення у візуальній політичній рекламі, оскільки метою майже усіх 

повідомлень було знайомство виборців з новими обличчями партій. Майже у 

всіх макетах були присутні фотографії перших людей партій. Звісно, такі дії 
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були викликані радикальним невдоволенням громадян керівництвом 

державою протягом останніх років. Тому пред’явлення нових облич у лавах 

давно існуючих партій або їхніх нових модифікаціях – це відповідь на 

вимоги «Євромайдану». У своїх рекламних макетах партії презентували 

нових політиків через зображення їхніх фото, імен та основного слогану, 

який передбачався як символізація майбутніх дій у лавах Верховної Ради.  

Вирізнялись рекламні макети Блоку Петра Порошенка, оскільки на 

більшості площин композиція повідомлення складалася лише з надписів, без 

фотографій лідера або інших членів партії. Більшою мірою це стосується 

білбордів. Звісно, мова йде не про всі рекламні повідомлення, але основний 

акцент технологами Блоку Петра Порошенка був зроблений на масовості 

повідомлень та постійному повторенні назви політичної сили. Оскільки 

композиційно повідомлення були максимально простими, з невеликою 

кількістю елементів, процес постійного повторення для «записування» 

інформації у па’мяті виборців був максимально ефективним. Постійне 

повторення – це надзвичайно потужний засіб маніпуляції свідомістю людей, 

продуктивності йому додає простота повідомлень, а також неперенасиченість 

інформацією. По суті, реклама Блоку Петра Порошенка складалася з назви 

сили та найпростішого слогану у вигляді словосполучення. На частині 

рекламних макетів чорний колір був замінений сірим середнього тону, 

можливо для пом’якшення ефекту. Інша частина рекламних повідомлень 

Блоку Петра Порошенка була відведена під презентацію представників 

Блоку. Тут реклама поділяється залежно від наявності фотографії політика, 

який репрезентується. Це були повідомлення або просто зі згадуванням імені 

кандидата, або ще і з його фотографією. Таким чином, Блок Петра 

Порошенка у своїй передвиборчій стратегії у сфері візуальної політичної 

реклами обрав зовсім інший шлях, ніж його опоненти, які переважною 

більшістю зробили ставку не на нав’язливому повторенні назви партії, а на 

нав’язливій репрезентації членів партії. 
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У цьому контексті відмітимо партію «Фронт змін». Фотографії 

А. Яценюка та перших номерів списку партії були незмінним атрибутом 

візуальних рекламних повідомлень парламентської передвиборчої кампанії 

2014. Основними кольорами партія обрала державну українську жовто-

блакитну гамму з додаванням сірого та білого для фону та текстової частини 

відповідно. Партія пройшла шлях від поєднання воєнних кольорів (хакі) з 

чорним, сірим та коричневим, що було загальновизнано одним з найгірших 

рішень, до поєднання яскраво трав’яного зеленого з білим та чорним, і далі 

до чергової зміни символіки та кольорів, обравши як основний символ 

жовто-блакитний щит, що розташувався на сіро-білому фоні з текстом 

синього кольору для кампанії 2014. Партія «Фронт змін» пристосовує свою 

символіку до ситуації, яку диктують їм зовнішні умови та настрої 

суспільства.  

Оцінюючи будь-яку агітаційну технологію в Україні 2014 року, в 

першу чергу, необхідно брати до уваги складний на нетиповий стан у країні – 

настрої в суспільстві після подій «Євромайдану» та в умовах воєнних дій на 

Сході країни. Тому технології розглядаються у цій частині роботі не з позиції 

їхньої звичайної ефективності, а з позиції їхнього впливу на виборців у 

надзвичайних умовах. Саме тому у декількох партій одразу рекламні 

повідомлення або повністю виконані у національних жовто-блакитних тонах, 

або виконані з використанням останніх. Як, наприклад, партія «Громадська 

позиція», або передвиборча президентська кампанія С. Тігіпка, який під 

впливом ситуації в Україні змінив біло-синьо-червону гамму своїх 

рекламних повідомлень на жовто-блакитну. Відповідні зміни відбулися і з 

візуальною рекламою його політичної сили «Сильна Україна». «Сильній 

Україні» Сергія Тігіпка й Опозиційному блоку треба було за максимально 

короткий час підвищити свою пізнаваність і до того ж – відмежуватись від 

негативного іміджу Партії регіонів. У своїй рекламі «Сильна Україна» робить 

акцент на новому кольорі (жовтій гамі) і на впізнаваному обличчі свого 

лідера Сергія Тігіпка. Тим часом Опозиційний блок ніби намагається порвати 
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усі негативні коннотації із Партією регіонів, водночас, використовуючи 

синьо-білу гаму кольорів «регіоналів». Це пояснюється просто – все ж таки, 

3-4% підтримки у Партії регіонів збереглося, а отже, його потрібно підібрати 

під своє крило» [149]. 

Втім, вважаємо, що найбільш виразним прикладом у маніпулюванні 

державними кольорами під час передвиборчої кампанії була партія 

«Свобода». Офіційна символіка та більшість рекламних повідомлень 

виконані лише у жовто-блакитному дизайні. У деяких рекламних макетах був 

доданий текст білого кольору. Партія активно використовувала технології 

«Помаранчевої революції» з залученням виборців до лав прихильників партії 

через «розфарбовування» натовпу на мітингах у кольори політичної сили 

завдяки величезним прапорам. Завдяки використанню такої технології 

створюється враження, що силу підтримують натовпи виборців, і що така 

партія є лідером серед громадян України, що деякою мірою схоже на 

улюблений політичний імідж «народного героя».  

Серед опонентів досить помітно вирізнялася партія «Опозиційний 

блок». Їхні рекламні повідомлення були виконані у біло-синіх тонах, що у 

свідомості виборців асоціюється з символікою «Партії регіонів». В умовах 

постєвромайданових подій використання саме таких кольорів було 

ризикованим, політтехнологами була зроблена ставка на противників 

євроінтеграційних процесів. Можна стверджувати, що, у певному значенні, 

політичні маркетологи та політична ситуація в Україні «розфарбували» 

зовнішньополітичні переконання виборців – поєднання червоного, чорного 

та білого, а також жовто-блакитна гама почали асоціюватися з підтримкою 

інтеграції України до складу Європейського союзу, а варіації поєднання 

синього, білого, червоного кольорів – з так званим «проросійським» курсом». 

Такий поділ формувався у свідомості виборців протягом багатьох попередніх 

років і значно посилився наприкінці 2013 року, з початком масових 

демонстрацій у Києві. 
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Головною цінністю, що пропагувалася усіма силами була так звана 

«українськість». Іншими словами центральною ідеєю став патріотизм та ідея 

спасіння батьківщини. Пропонувалися різні варіації на тему спасіння – це 

були і спасіння від дій ворога, й ідеї спасіння від падіння економіки, від 

корупції або від нечесних держслужбовців та представників політикуму. Але 

всі ці ідеї можна об'єднати в одну глобальну ідею – спасіння України.  

Величезна доля рекламного бюджету під час передвиборчих агітацій 

виділяється на телевізійну рекламу. Парламентська агітація 2014 року не 

була винятковою у цьому питанні. «За даними Нацради з телебачення, що 

були опубліковані на профільному сайті «Телекритика», всього на 

загальнонаціональних телеканалах протягом тижня з 29 вересня до 5 жовтня 

кандидати у депутати розмістили більше 47 годин реклами, 12 годин зайняв 

НФ, більше 9 годин – у БПП, по 8 годин – в Опозиційного блоку та 

Батьківщини» [28]. 

У Канаді та Німеччині політична агітація розподіляється рівномірно 

між усіма кандидатами, ефірний час на телебаченні кожному з кандидатів 

надається однаковий. «Якщо партія отримала безкоштовну або платну 

рекламу, то усім її конкурентам мають надатися такі ж можливості. Принцип 

рівності поширюється на цінову політику, час, хронометраж та графік 

виходу» [148]. У Німеччині діє принцип «рівних можливостей», що 

передбачає рівномірне розподілення відведеного політичному агенту часу у 

новинах та інших інформаційних програмах.  

На практиці парламентських виборів 2014 року виявилося, що об’єм 

витрат на політичну рекламу не є прямо пропорційнім до результатів 

виборів. Тобто партії, які набрали найбільшу кількість голосів виборців, не 

обов’язково витратили найбільшу суму на передвиборчу агітацію. 

У таблиці нижче подані данні про витрати 6 політичних партій, які 

пройшли 5-відсотковий бар’єр та отримали місця у парламенті. 

Дані, використані у таблиці, наведено з офіційного сайту Центральної 

виборчої комісії України за липень 2014 року. 
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№ Партія Відсот

ок 

«ЗА» 

Голосів 

«ЗА» 

Основні агітаційні 

інструменти та 

кошти, витрачені 

на них 

Бюджет 

передвибо

рчої 

агітації 

1 Політична 

партія 

«Народний 

фронт» 

22,14 3 488 114 ЗМІ - 76 млн грн 

(71,7 млн грн – на 

ТБ, 4,3 млн грн – на 

радіо, 15,5 тис грн – 

на друковані ЗМІ).  

Виготовлення 

друкованих 

агітматеріалів - 3,7 

млн грн 

Інше - 7,4 млн грн. 

93,6 млн 

грн 

2 Партія «Блок 

Петра 

Порошенка» 

21,82 3 437 521 ЗМІ - 86 млн грн 

(81,2 млн грн – на 

ТБ, 5 млн грн - на 

радіо).  

Виготовлення 

друкованих 

агітматеріалів - 1,9 

млн грн. 

Зовнішня реклама - 

7,8 млн грн. 

97,3 млн 

грн 

3 Політична 

партія 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

10,97 1 729 271 ЗМІ - 25 млн грн 

(22,9 млн грн – на 

ТБ, 514 тис. грн - 

друковані ЗМІ).  

Виготовлення 

друкованих 

агітматеріалів - 0,7 

млн грн.  

27 млн грн  

4 Політична 

партія 

«Опозиційний 

блок» 

9,43 1 486 203 ЗМІ - 100 млн грн 

(93,2 млн грн - на 

ТБ, 5,6 млн грн - на 

радіо). 

Агітматеріали у 

друкованих ЗМІ - 

1,3 млн грн.  

Інше - 4,1 млн грн. 

106,4 млн 

грн 

5 Радикальна 

Партія Олега 

Ляшка 

7,44 1 173 131 ЗМІ - 72,5 млн грн 

(67,4 млн грн – на 

ТБ, 5 млн грн – на 

радіо, 31,3 тыс. грн 

– на друковані ЗМІ).  

73,2 млн 

грн 
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Інше 0,4 млн грн. 

6 Політична 

партія 

«Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

5,68 894 837 ЗМІ - 99 млн грн 

(96,3 млн грн - на 

ТБ, 3,1 млн грн - на 

радіо).  

Друковані 

агітматеріали - 3,3 

млн грн. 

109 млн грн 

 

Як видно з таблиці, партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 

що витратила найбільшу кількість коштів на передвиборчу агітацію зайняла 

останнє місце та потрапила у парламент з найнижчим рейтингом підтримки 

виборців. А політична партія «Об’єднання «Самопоміч», яка витратила 

більше, ніж у чотири рази менше, зайняла 3 місце за кількістю отриманих 

голосів. Лідер перегонів політична партія «Народний Фронт» за витратами на 

четвертому місці. Отже, парламентська агітаційна кампанія 2014 року 

показала, що великі рекламні бюджети не гарантують отримання лідерських 

позицій у перегонах. Таким чином, можемо висунути гіпотезу, що на 

переможну кількість голосів виборців впливає не кількість, а якість, тобто 

зміст рекламних повідомлень. Відразу зазначимо, що значний вплив чинить 

соціально-політичне становище у країні. Цей вплив значно посилився у 

кризових умовах 2014 року в Україні, тому дані про залежність перемоги від 

кількості та якості політичної реклами слід сприймати з урахуванням 

ситуації у країні.  

Розглянемо тепер залежність кількості отриманих голосів від 

змістовного наповнення реклами, її візуальної складової. Нами проводився 

аналіз рекламних повідомлень зовнішньої реклами на основі наступних 

показників: кольори, основна цінність, що повторюється у більшості 

рекламних макетів та пропонується політичною силою як основне 

повідомлення; фотографія лідера партії або її представника. 

Оскільки рекламні зображення на різних носіях суттєво різняться за 

композиціями, то оцінку ефективності того чи іншого символу чи прийому 



 

 

143 

можна провести лише на основі аналізу одного типу носіїв, а саме, 

зовнішньої реклами. 

 

№ Партія Відсот

ок 

«ЗА» 

Голосів 

«ЗА» 

Кольори Основна 

цінність, що 

репрезентуєть

ся рекламою 

Наявн

ість 

фото 

1 Політична 

партія 

«Народний 

фронт» 

22,14 3 488 

114 

Жовто-

блакитний 

сірий/чорн

ий 

білий 

Перемога над 

складними 

часами завдяки 

професіоналам 

Наявне 

2 Партія «Блок 

Петра 

Порошенка» 

21,82 3 437 

521 

Білий 

чорний/сір

ий 

червоний 

Об'єднання 

нації для 

перемоги над 

складними 

часами 

Відсут

нє 

3 Політична 

партія 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

10,97 1 729 

271 

Зелений 

білий 

чорний/сір

ий 

жовтий 

Сильна країна 

завдяки єдності 

Наявне 

4 Політична 

партія 

«Опозиційний 

блок» 

9,43 1 486 

203 

Білий 

синій 

Стабільність, 

відродження 

країни 

Відсут

нє 

5 Радикальна 

Партія Олега 

Ляшка 

7,44 1 173 

131 

Білий 

чорний/сір

ий 

червоний 

Захист 

батьківщини 

від ворогів 

(олігархів, 

бандитів, 

сепаратистів і 

т.д.) 

Наявне 

6 Політична 

партія 

«Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

5,68 894 837 Білий 

чорний/сір

ий 

червоний 

Справедлива 

держава, чесна 

влада, гідне 

життя 

Наявне 

 

Як бачимо, переможною виявилася ідея захисту батьківщини у 

складний час. Найважливішою цінністю для українців виявилося збереження 

країни, тому громадяни голосували в першу чергу за ті політичні сили, які 



 

 

144 

зуміли приєднати до свого образу зазначену цінність та створити стійкі 

асоціації в уявленнях більшості виборців, що найбільш пріоритетним 

завданням партії «Народний фронт» та Блоку Петра Порошенка є подолання 

складного становища країни – закінчення військових дій на сході країни та 

поліпшення стану економіки. Іншим чотирьом партіям також вдалося 

приєднати до своїх образів «боротьбу за батьківщину», але приєднання цієї 

цінності можна лише частково розглядати як фактор, що вплинув на 

результати голосування, оскільки, на нашу думку, значний вплив здійснили 

постійні прихильники партій, а також те, що партії є виразниками інтересів 

деяких сегментів суспільства – молоді, радикально налаштованих громадян, 

громадян, які налаштовані «прозахідно» або «просхідно». 

Стосовно параметру «колір» можна зазначити, що у всіх розглядуваних 

нами партій спільним є використання білого кольору. Білий 

використовувався для фону рекламного макету та для тексту на кольоровому 

фоні. Як уже зазначалося, під час передвиборчої парламентської кампанії 

2014 року переважна більшість політичної реклами була червоно-чорно-

білою, оскільки одразу три політичні сили позиціонували себе з цими 

кольорами, тому периферичний зір людей, які не звертали увагу на рекламні 

носії, охоплював лише самі кольори та підсвідомо асоціювали повідомлення 

з політичною агітацією. Візуальна реклама Блоку Петра Порошенка була 

виконана у найбільш мінімалістичному дизайні з найменшою кількістю 

елементів – це сприяло значно простішому запам’ятовуванню повідомлення 

та підсвідомому асоціюванню елементів із даною партією. Таким чином, 

можна стверджувати, що більшість людей пов’язували всю політичну 

рекламу, що складалася з червоних, чорних та білих елементів, з Блоком 

Петра Порошенка. Звісно, таке твердження, на нашу думку, є правдивим 

лише у частині випадків і обов’язково для тих виборців, котрі не сприймали 

рекламні повідомлення у сенсі розуміння побаченого. Виходячи з такої точки 

зору, цей фактор став одним з визначальних, що зіграв на користь Блоку 

Петра Порошенка.  
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Об’єднання «Самопоміч» обрало для себе нейтральний зелений колір 

як основного, а Опозиційний блок з метою отримати підтримку прихильників 

Партії регіонів активно і щедро використовували синій колір з білим текстом. 

Це дозволило обом партіям виділитися серед інших. «Стимулюючий вплив 

кольору складається з трьох вимірів ... відтінок, що відображає довжину 

проміння світла ... яскравість, вимір, що також значущий для некольорових 

зображень ... кольоровість. Цей вимір описує частку або інтенсивність 

кольору у зображенні» [216, с. 20]. Як правило, у політичній рекламі 

використовуються кольори, в яких високий ступінь яскравості та 

інтенсивності для привернення уваги виборця або створення більшої 

контрастності деяким елементам на фоні. 

Окремо слід сказати про рекламу партії «Народний фронт». 

Експерименти попередніх виборів із символікою партії та кольоровою гамою 

принесли значні результати. «Народний фронт» – це єдина партія, символіка 

якої була тісно пов’язана з основним повідомленням, що комуніціювалось у 

передвиборчій агітації. Щит, виконаний у кольорах українського прапору, та 

обіцянки руками професіоналів перемогти складні часи ідеально змістовно 

доповнювали один одного, додаючи до ідеї перемоги певну «українськість», 

«рідність» для виборців через жовто-блакитні кольори символу та реклами 

загалом.  

Отримані нами результати дослідження використання кольору у 

візуальній політичній рекламі підтверджуються висновками дослідження 

К. Вайсгласа, які були зроблені на підставі аналізу багатьох наукових 

експериментів впливу кольору на психіку людини. Автор дослідження 

зазначає, що розглянуті ним психологічні дослідження не демонструють 

різницю емоційного впливу кольорових та чорно-білих зображень. 

Результати досліджень були різними, у деяких випадках протилежними, 

оскільки в одних експериментах було зроблено висновок, що найбільший 

вплив здійснюють чорно-білі зображення (наприклад, дослідження 1990 

року, Зеттл), в інших, навпаки, стверджується, що саме кольорове 
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зображення є більш привабливим для реципієнта, привертає більше уваги, а 

відтак, здійснює більший вплив (наприклад, дослідження 1988 року, Калтер 

та інші.). Тому К. Вайсглас доходить висновку, що у політичній рекламі 

здійснюють вимушений вплив на реципієнта як повністю забарвлені 

зображення, так і частково забарвлені з акцентом на певний колір [216, с. 22, 

24]. Як бачимо, результати нашого дослідження підтверджують висновок 

дослідника.  

Спробуємо проаналізувати ті ж рекламні повідомлення під іншим 

кутом зору. У таблиці нижче наводимо порівняння за показниками, які 

впливають на сприймання інформації споживачем реклами. Аналізуються 

такі показники, як насиченість дизайну елементами та контрастність тексту, 

що впливає на читабельність повідомлення. Дані наводяться на основі 

аналізу зовнішньої реклами (білбордів, сіті лайтів, брендмауерів та ін.). 

 

№ Партія Відсото

к «ЗА» 

Голосі

в «ЗА» 

Насиченість 

дизайну 

елементами 

Контрастніст

ь тексту 

1 Політична партія 

«Народний 

фронт» 

22,14 3 488 

114 

Середньо-

насичений 

елементами: 

неоднорідний 

фон, символіка 

партії, фото 

політика, текст 

Середня 

(низьку 

контрастність 

мав жовтий 

текст на 

синьому фоні 

та синій текст 

на сірому, 

висока 

контрастність 

білого тексту 

на синьому 

фоні і навпаки)  

2 Партія «Блок 

Петра 

Порошенка» 

21,82 3 437 

521 

Мінімальна 

кількість 

елементів: 

символіка партії, 

слоган 

Максимальна 

(чорний текст 

на білому та 

білий на 

червоному 

фоні)  
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3 Політична партія 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

10,97 1 729 

271 

Середньо-

насичений 

елементами: 

символіка партії, 

фото політика, 

додатковий текст, 

слоган 

Висока 

(частина 

тексту у 

максимальній 

контрастності, 

інша частина - 

у середній, 

часом низькій) 

4 Політична партія 

«Опозиційний 

блок» 

9,43 1 486 

203 

Мінімальна 

кількість 

елементів: 

символіка партії, 

слоган 

Висока (білий 

текст на 

синьому фоні) 

5 Радикальна 

Партія Олега 

Ляшка 

7,44 1 173 

131 

Середньо-

насичений 

елементами: 

символіка партії, 

фото політика, 

додатковий текст 

Максимальна 

(чорний текст 

на білому 

фоні) та 

висока 

контрастність 

у червоного 

тексту на 

білому фоні 

6 Політична партія 

«Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

5,68 894 837 Середньо-

насичений 

елементами: 

кампанія 

представлена 

незвично великою 

кількістю 

концепцій 

рекламних 

макетів - частина 

з них виконана у 

мінімалістичному 

варіанті, частина 

насичена 

елементами - 

фото, логотип 

партій, текст, 

слоган 

Висока 

(частина 

тексту у 

максимальній 

контрастності 

- чорний текст 

на білому, 

інша частина - 

у високій - 

текст на 

сірому фоні 

або сам текст 

сірого, 

червоного 

кольору) 

 

Як бачимо, кількість елементів у дизайні рекламного повідомлення та 

контрастність тексту не впливають суттєво на дії виборців. Тобто на основі 

аналізу рекламних повідомлень шести партій, що пройшли до Верховної 
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Ради України, не можна стверджувати, що зазначені показники були одними 

із визначальних факторів впливовості візуальних агітаційних материалів у 

рекламній кампанії 2014 року. Візуальна реклама лідера перегонів партії 

«Народний фронт» мала найменшу контрастність текстових елементів серед 

відповідних реклам інших партій, а друга за популярністю партія – «Блок 

Петра Порошенка» стала однією з тих, в яких зазначена контрастність була 

максимальною.  

Лідерами перегонів стають ті політичні партії, символіка яких або тісно 

корелюється з цінностями, установками та переконаннями виборців, або 

встигла розчинитися у свідомості людей і сприймається як частина 

світобачення, а, відповідно, і частина конструювання реальності. Але такі 

процеси мають відбуватися у певної кількості виборців, голосів яких 

достатньо для проходження п’ятивідсоткового бар’єру.  

 

3.2. Вплив символів на формування особливостей української 

візуальної політичної реклами 

 

З початку незалежності України політична реклама зробила чимало 

кроків у своєму становленні. На самому початку існування політична агітація 

виконувалася у формі сліпого копіювання західної практики. З часом 

закордонні політичні технології почали впроваджуватися з адаптуванням до 

української культури, менталітету виборців, актуального соціально-

політичного становища. Політтехнологи почали користуватися 

соціологічними дослідженнями під час розробки стратегії політичної 

кампанії та безпосередньо рекламних повідомлень самої агітації. У процесі 

становлення політична реклама України набула власних особливостей та 

характеристик. Так, дослідниця Н. Лютко виділяє 10 особливостей саме 

української політичної реклами. Відзначається, що відбувається зниження 

маніпулятивних характеристик реклами через наростаючу з кожною новою 

кампанією недовіру виборців; втрачається ефективність рекламних 
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повідомлень, що містять критику існуючої реальності; важливим є те, що 

дослідниця відмічає «відсутність національної ідеї» [105, с. 41]. Додамо, що 

події 2014 року внесли кардинальні зміни у цьому питанні, але найгіршим є 

те, що залишається актуальним у політичній комунікації поділ України на 

частини – західну та східну, що навіть значно посилився через військові дії 

на східних територіях. Іншими особливостями є активне використання 

компромату на опонентів, розширення форм політичної реклами, як то 

телебачення, преса, зовнішня реклама тощо, при збереженні низьких 

інформаційних якостей повідомлень – майже відсутності відомостей про ідеї 

та політичні програми. Тут знову маємо зробити ремарку, що події 2014 року 

продемонстрували надзвичайно низький рівень інформаційності рекламних 

повідомлень, особливо це стосується реклами Блоку Петра Порошенка, 

Радикальної партії, Об’єднання «Самопоміч», Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина», партії «Сильна Україна», партії «Громадянська позиція». 

Рекламні повідомлення зазначених партій містили гасла та заклики, які, у 

більшості випадків, не несли ніякої інформації про майбутній план дій 

політичного актора. Н. Лютко також серед особливостей виділяє 

персоніфікацію політики – «Акцентування уваги в політичній рекламі на 

«розкручуванні» того або іншого кандидата, його особистих достоїнств. ... 

Інша важлива проблема нашої політичної реклами – відсутність конкретних 

пропозицій у політичних об'єднань ... конкретних планів у кандидатів ... 

Наша політична реклама практично ігнорує шляхи рішення проблем ... 

Політична реклама недостатньо орієнтується на пріоритети нашого 

населення» [105, с. 41]. Останній зазначений пункт був дещо змінений 

кампаніями 2014 року. Концепції політичних реклам були адаптовані до 

складної ситуації у країні та спекулювали на найбільшій тривозі суспільства 

– передвоєнному стані у державі. 

Розглянемо тепер передвиборчу парламентську кампанію 2012 року та 

порівняємо її з кампанією 2014 року. 
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Візуальна комунікація Радикальної партії Олега Ляшка майже не 

змінилася з 2012 року. Збереглися три основні кольори – білий, чорний та 

червоний, використання фотографії політика, головне – зберігся основний 

символ, що асоціюється з партією та її лідером – вила, а також зображення 

Олега Ляшка у вишиванці. У 2014 році змінився зміст повідомлень, їх 

адаптували під соціально-політичну ситуацію у країні, завдяки чому на 

перший план вийшла боротьба за країну. 

У 2012 році також були партії з однаковими концепціями дизайну 

політичної реклами – це Партія регіонів, Партія Наталії Королевської та 

партія «Сильна Україна». Рекламні повідомлення цих партій були виконані у 

синьо-жовто-білих тонах, дещо вирізнялася реклама партії Сергія Тігіпка, 

оскільки в ній були використані червоні елементи. 

Рекламні телевізійні ролики політичних партій під час передвиборчої 

агітації 2012 року переважною більшістю були просто іміджевими без 

інформаційних складових. Так, майже не приділялася увага програмам 

політичних партій або хоча б основним ідеям. Кампанія Партії регіонів була 

побудована на комунікації їхніх досягнень, як інформація про цілі партії на 

майбутнє у разі перемоги на виборах виборцям пропонується дофантазувати 

що буде далі, ґрунтуючись на досягнутій стабільності. Партія регіонів 

викупила для трансляції своїх роликів найбільше ефірного часу. За даними 

дослідження Української академії преси «84% рекламних повідомлень і 49% 

часу являють собою спеціально підготовлені ролики (у серпні 69% та 44% 

відповідно). Вони ж формують весь рекламний потік на Новому каналі 

(100%) та 1+1 (99%). Найменше їх на TVi – 67% (у серпні 37%). У цій 

кампанії осторонь стоїть канал 1+1. Там фактично відсутня реклама 

«Батьківщини». Одночасно канал є лідером за трансляцією реклами «Нашої 

України» (27% від загальної кількості та загального часу рекламних 

повідомлень) та «Свободи» (18%). На Новому каналі та ТРК Україна 

відсутня реклама КПУ» [139]. 
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Що стосується усієї візуальної реклами, як то ЗМІ, зовнішня та 

друкована реклама, то пропонуємо розглянути таблицю нижче, де 

аналізуються дані витрат політичних партій, які подолали п’ятивідсотковий 

бар’єр та пройшли до верховної Ради у 2012 році. 

Дані, використані у таблиці, наведено з офіційного сайту Центральної 

виборчої комісії України за липень 2012 року. 

№ Партія Відсото

к «ЗА» 

Голосі

в «ЗА» 

Основні 

агітаційні 

інструменти та 

кошти, 

витрачені на 

них 

Бюджет 

передвибор

чої агітації 

1 Партія регіонів 30 6 116 

746 

ЗМІ - майже 

157 млн грн. 

Зовнішня 

реклама - 33 

млн грн. 

Друкована 

реклама - 23 

млн грн. 

218 млн грн 

2 Політична партія 

Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

25,54 5 209 

090 

ЗМІ - 94 млн 

грн. 

Зовнішня 

реклама - 9,5 

млн грн. 

Друкована 

реклама - 3,2 

млн грн. 

107,1 млн 

грн 

3 Політична партія 

«УДАР 

(Український 

Демократичний 

Альянс за 

Реформи) Віталія 

Кличка» 

13,96 2 847 

979 

Витрати на ЗМІ 

- 20,5 млн грн. 

Інше – 13,2 млн 

грн. 

33,7 млн грн 

4 Комуністична 

партія України 

13,18 2 687 

269 

Витрати на ЗМІ 

- 60 млн грн. 

Інше – 12,4 млн 

грн. 

72,4 млн грн 

5 Політична партія 

«Всеукраїнське 

об’єднання 

10,44 2 129 

933 

Витрати на ЗМІ 

- 17 млн грн. 

Інше – 6,2 млн 

23,2 млн грн 
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«Свобода» грн. 

 

Порівнюючи передвиборчі кампанії 2012 та 2014 років можна 

стверджувати, що події, які почали змінювати ситуацію в країні, починаючи з 

кінця 2013 року, з так званого «Євромайдану» суттєво змінили умови 

політичної гри. Так, виходячи з даних про витрати партій, що пройшли до 

Верховної Ради у 2012 році, на передвиборчу агітацію, маємо картину майже 

повної відповідності затрачених коштів та отриманих голосів. Єдине 

виключення – Комуністична партія України, хоча, якщо розглядати у зрізі 

популярності партії у незалежній Україні, то такі показники є для партії 

одними з найбільш високих, і, на нашу думку, були досягнуті завдяки 

масовості візуальної політичної реклами. Постійне повторення, високий 

рівень впізнаваності партії завдяки кольорам рекламних повідомлень у 

першу чергу, символіці, у другу.  

Якщо оцінювати ефективність політичної реклами з точки зору витрат 

партій на отримання одного голосу, то вони є досить неочікуваними, що 

підтверджують дані від Центральної виборчої комісії України. «Аналіз 

використання коштів виборчих фондів партій, які увійшли до парламенту, 

свідчить, що найефективнішою була передвиборна агітація у 

Всеукраїнського об’єднання «Свобода» – 10,89 грн за голос. Політична 

партія «УДАР Віталія Кличка» витратила 11,82 грн, Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» – 20,56 грн, Комуністична партія України – 26,96 

грн, Партія регіонів – 35,63 грн на одного виборця, який проголосував за цю 

політичну силу» [34, с. 17].  

Окремо розглянемо кампанію партії «Україна-Вперед!» 

Н. Королевської. Фінансові витрати цієї партії були одними з найбільших у 

цих агітаційних перегонах, а результати здивували багатьох – надзвичайно 

низький рівень підтримки отримала ця партія – 1,58% голосів «За», що 

відповідають 322 198 голосам виборців «За» партію. Її передвиборча агітація 

почалася першою, за 4 місяці до виборів, а слідом у боротьбу вступила 
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Комуністична партія України. За стилістичнім оформленням дизайну 

реклами, в першу чергу, кольорам, кампанія здається схожою на величезну 

високобюджетну підтримку Партії регіонів. Нагадаємо, що ми виходимо з 

позицій, що рекламні повідомлення «клони», тобто агітація політичних 

партій, які за кольоровою гамою та стилем однакові, є одним із прийомів 

підтримки лідера серед них, оскільки людина, не звертаючи увагу на 

рекламу, «вхоплює» периферичним зором лише окремі елементи – колір, 

форми і підсвідомо асоціює їх із політичною силою, яка лідирує. За 

офіційними даними ЦВК України, бюджет передвиборчої агітації партії 

«Україна-Вперед!» становив 60 637 290, 94 грн. Виборці фотографічно 

зафіксували одночасне розміщення реклами на двоплощинному зовнішньому 

носії Партії регіонів та партії Н. Королевської. Візуально було створено 

надзвичайно сильне враження, що це реклама однієї політичної сили. Обидва 

макети були виконані в однакових кольорах – синій, жовтий та білий із 

суттєвим превалюванням синього кольору. На рекламному зображенні Партії 

регіонів розмістили фотографії родини, кожен член якої широко посміхався, 

передаючи емоцію щастя та «сім’ї у добробуті» та на ньому був одяг білого 

кольору. Поряд, на макеті партії Н. Королевської, зображувалися три 

політики – перші номери у списку партії, серед них сама Н. Королевська, яка 

також посміхалася, але більш стриманою посмішкою, яка мала на меті 

передачу впевненості у діях політика, була вдягнена у білу сукню, завдяки 

чому її образ візуально був максимально схожий на образ членів сім’ї 

сусідньої реклами. Складалося враження цілісної картини з цих двох реклам 

різних політичних сил, ця картина «розповідала» історію впевнених та 

успішних політиків та їх щасливих виборців у «стабільній» Україні. Дійсно, 

візуально, уважно не зосереджуючись та не аналізуючи зазначені макети, 

важко було відрізнити рекламу партії Н. Королевської та Партії регіонів. У 

першу чергу, це було досягнуто завдяки ідентичному кольоровому рішенню, 

схожість прослідковувалась також і в офіційних логотипах партій, на яких 
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назви обох партій були написані великими літерами та дуже схожим стилем 

шрифту. 

Партія Н. Королевської також використала давно освоєний прийом 

залучення «знаменитостей» до агітаційної кампанії. Хоча, на цей раз, 

зацікавленість запрошеної «зірки» – Андрія Шевченка, була більшою, ніж 

просто фінансовий гонорар, оскільки Н. Королевська включила його до свого 

списку другим номером. Сама ідея підтримки людини з величезною 

кількістю фанатів була вдалою, але виборцям мабуть важно було уявити, що 

найважливіші рішення в країні будуть прийматися в тому числі і людиною, 

яка хоч і має великі спортивні досягнення, проте навряд чи має уявлення про 

парламентську роботу. До речі, ідея залучення зірок успішно практикується у 

всьому світі. А. Ченг зазначає, що підтримка зірками політичних кандидатів 

може бути надзвичайно ефективною. Посилаючись на дослідження Віра та 

інших, авторка стверджує, що це може привернути увагу виборців або навіть 

потенційно відновити втрачену зацікавленість виборців до політика [202, 

с.11]. 

Партія регіонів урізноманітнила свою рекламну риторику завдяки 

методам демонстрування негативних сторін кандидатів. Були розроблені 

рекламні ролики для трансляції на телебаченні, в яких весь хронометраж 

присвячувався наслідкам дій «помаранчевих». Звісно, ролик був виконаний 

частково в чорно-білих тонах, що є класичним прийомом маніпулювання 

свідомістю виборців, інші кадри були знебарвлені до максимально тьмяних 

відтінків кольорів щоб посилити ефект аудіального ряду, в якому 

перелічувались «факти» наслідків роботи «помаранчевих». Такі рекламні 

ролики йшли на підтримку основній комунікації Партії регіонів, згідно з 

якою, дії її представники призвели до стабільності в країні та можуть 

призвести до добробуту в разі успіху на виборах. «Є таке поняття, як 

«шокуюча реклама», яка покликана максимально залишити споживача під 

враженням з надією твердо закріпити образ товарного знаку у свідомості. 

Чим яскравіше й ефективніше враження, тим більш стійка ідея товарного 
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знаку (згадаймо основоположну тезу Д. Юма про примат враження над 

ідеями). І щоб підсилити враження, реклама створює такий рекламний образ, 

який міг би безперешкодно проникнути в людську суть через всі перцептивні 

канали, використовуючи весь арсенал цифрових оптико-акустичних 

технологій (HighTech) не без допомоги сугестивних методів» [66, с. 37]. 

Політична реклама може передавати як позитивні, так і негативні почуття. 

Мета позитивної політичної реклами полягає у створенні підтримки для 

політичного актора, підтримки того образу, який він репрезентує, 

підкреслюючи позитивні якості і досягнення політика або партії. Позитивні 

рекламні повідомлення покликані залишати у глядачів позитивні відчуття та 

думки про об’єкта, який рекламується. На противагу цьому, виступають 

негативні рекламні повідомлення. Замість зосередження на позитивних 

аспектах, негативні повідомлення використовують тривожні статистичні 

дані, візуальні ефекти, музику з метою створення крайньо негативних та 

важких емоцій у реципієнта. Створюється стійка асоціація негативних емоцій 

з політичним опонентом завдяки постійному повторенню такої реклами. 

Часто подається дуже мало інформації про політичного опонента, 

порушуються закони логіки у викладі негативної інформації, тобто правдиві 

факти наводяться таким чином, що реципієнт, переглядаючи таку рекламу, 

робить невірні, відкрито хибні висновки. Такі повідомлення націлені 

створити цілий комплекс страхів у виборця, які пов’язані з майбутнім, що 

наступить у разі обрання політичного опонента. 

У США у 2005 році були опубліковані результати дослідження, в якому 

стверджувалося, «що агітаційні оголошення, які змушують людей відчувати 

страх – зі зловісною музикою та зернистими зображеннями наркотиків і 

насильства – викликають бажання людей шукати більше інформації та 

запам'ятовувати більше фактів із випуску новин, які йдуть після. 

Оголошення, які викликали почуття ентузіазму у глядачів – з ритмічною 

музикою та зображенням прапорів і усміхнених дітей – спричиняли 

зниження «зацікавленості в отриманні додаткової інформації про кандидатів 
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глядачами» [204]. Але такий ефект від негативної політичної реклами 

нівелюється, якщо таку рекламу використовувати як частину агітаційної 

кампанії та постійно транслювати виборцям. Тому рекомендується її 

використання лише у випадках, коли рейтинги політичного актора падають. 

Хоча, на нашу думку, така реклама є неетичною та може бути замінена не 

менш ефективними технологіями. Наприклад, рекламними роликами та 

зовнішньою рекламою, розробленими на підставі отриманих даних від 

виборців – акцентуванні уваги на певній соціальній, політичній або 

економічній проблемі, яка є актуальною для даного періоду часу та 

суспільства. 

Стосовно кольорів, зазначимо, що у передвиборчій агітації Партії 

регіонів 2012 року візуальні елементи були трохи змінені. Політтехнологи 

зробили певне поєднання фірмових кольорів партії – білого та синього з 

офіційною символікою України, додавши жовтий колір до композицій 

візуальної політичної реклами. З’явився також і символ у формі території 

держави, розфарбований у жовто-блакитні кольори прапору. Це було 

зроблено на підтримку ідеї, що Партія регіонів і є Україна – її минуле, 

теперішнє та майбутнє. Звісно, це є копіювання риторики Ю. Тимошенко, але 

у рекламі її партії ідея була реалізована через текст, а у Партії регіонів – 

через візуальні символи – колір та форму. Останніми була «позичена» ще 

одна ідея, яка належить і реалізується Ю. Тимошенко вже багато років – це 

зображення людей у білому одязі. Єдина відмінність – Партія регіонів 

використала придбану фотографію з зображеннями щасливих людей, які 

посміхаються на камеру, а Ю. Тимошенко, як правило, розміщувала 

фотографії людей без посмішки, з більш серйозним виразом обличчя, до того 

ж у переважній більшості випадків, на її візуальній політичній рекламі 

зображувалися політики. 

Порівнюючи візуальну рекламу Б. Обами та М. Ромні у передвиборчій 

президентській гонці 2012 року, А. Ченг визначає стиль графічних дизайнів 

Ромні як більш формальний, серйозний, професійний та складний. На її 
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думку, ці прийоми націлені на комунікацію зі старшим поколінням. У той же 

час, графічний стиль у Б. Обами був кольоровим, оптимістичним, 

модерновим, оскільки ця рекламна комунікація була орієнтована на молодшу 

аудиторію [202, с. 58]. 

В Україні, як бачимо, ситуація значно різниться, стиль більшості 

рекламних макетів схожий, кольори візуальної реклами є невід’ємною 

частиною символіки партії, завдяки якій створюється та підтримується 

«впізнаваність бренду», тобто політичного актора. 

Протилежною є ситуація з використанням жесту «посмішка». Цей 

жест, як у США, так і в Україні використовують для передачі виборцям 

образу оптимістичного політика, як це було зроблено для образу Б. Обами та 

Н. Королевської у 2012 році. Політтехнологи також створюють протилежний 

образ для політиків – без посмішки, з напруженим виразом обличчя людини, 

яка начебто передає складний масленнєвий процес. Таким образ характерний 

для М. Ромні та Ю. Тимошенко. 

Високий ступінь впізнаваності політичного бренду досягається завдяки 

довготривалій рекламній кампанії. Для України, з притаманній нам 

інтенсивністю рекламних повідомлень достатньо однієї передвиборчої 

кампанії, щоб виборці при короткотривалому погляді на візуальну рекламу 

впізнали політичного актора, що рекламується. Як правило, якщо кольори та 

основні елементи символіки не зазнають змін, то для другої передвиборчої 

кампанії впізнаваність вже не є однією з пріоритетних цілей. 

Вибір нового продукту, будь то комерційного чи політичного, завжди 

пов’язаний з певним ризиком, тому прийняти рішення «поставити» на нову 

партію значно допомагає обізнаність про цей новий продукт. Чим більше про 

цей продукт інформації, чим легше її отримати, чим доступнішою для 

розуміння вона є, тим більше шансів, що людина обере саме його. Але, як 

правило, людина схильна обирати те, досвід взаємодії з чим у неї вже є. 

Звісно, якщо це не крайньо негативний досвід. 
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Підтвердження зазначеному – рейтинги двох найбільших політичних 

партій – Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко/ВО «Батьківщини» до 

2013 року. Але події в країні, які розпочалися з «Євромайдану», можемо з 

упевненістю розглядати як крайньо негативний досвід для зазначених пратій, 

у результаті чого, їхні лідери втрачають свої безумовні позиції, виборці 

звертаються до нових «продуктів». Як зазначає Ф. Шен, «споживачі 

виражають себе через покупку та використання продуктів, які є підходящими 

для їх власних образів (Швамінейтен та інші 1996). ... У контексті політичної 

реклами кандидат може використовувати трансформаційну рекламу для того, 

щоб посилити підтримку від виборців, які є палкими прихильниками 

кандидата через позитивний досвід, пов’язаний з кандидатом» [213, с. 8]. 

 

№ Партія Відсот

ок 

«ЗА» 

Голосі

в 

«ЗА» 

Кольор

и 

Основна 

цінність, що 

репрезентуєт

ься 

рекламою 

Наявніс

ть фото 

1 Партія 

регіонів 

30 6 116 

746 

Синій 

жовтий 

білий 

Стабільність 

добробут 

Наявне 

2 Політична 

партія 

«Всеукраїнськ

е об’єднання 

«Батьківщина

» 

25,54 5 209 

090 

Червони

й 

чорний 

білий 

Пропагується 

визволення 

Ю.Тимошенко 

та Ю.Луценко 

з в’язниці та 

зазначається, 

що опозиційні 

партії 

об’єднали три 

сили заради 

батьківщини 

Наявне 

3 Політична 

партія «УДАР 

(Український 

Демократичн

ий Альянс за 

Реформи) 

Віталія 

Кличка» 

13,96 2 847 

979 

Червони

й 

білий 

сіро-

блакитн

ий 

Пропонується 

нанести удар 

по проблемам, 

які є у 

суспільстві 

(покращення 

стану 

економіки, 

Наявне 
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умов для 

молоді, зміна 

влади) 

4 Комуністична 

партія 

України 

13,18 2 687 

269 

Червони

й 

білий 

Повернення 

країни народу 

(відмітимо, 

що зазначений 

месседж 

повторюється 

у всіх 

рекламних 

макетах, та 

підкріплюєтьс

я пунктами з 

передвиборчої 

платформи 

партії) 

Наявне 

5 Політична 

партія 

«Всеукраїнськ

е об’єднання 

«Свобода» 

10,44 2 129 

933 

Синій 

жовтий 

Змінити все на 

користь 

українців 

Відсутнє 

 

З наведеної вище таблиці видно, що до парламенту 2014 року пройшли 

ті політичні партії, реклама яких була виконана у двох варіантах поєднання 

кольорів – червоно-білий та синьо-жовтий. Звернемо увагу, що поєднання 

червоного та білого кольорів характерні для Комуністичної партії, але цим 

поєднанням користуються партії, ідеологія та передвиборчі платформи яких є 

далекі або навіть протилежні до ідеології Комуністичної партії. Як уже 

зазначалося вище, чорний, білий, червоний кольори асоціюються в українців 

з національним етнічним одягом. Інше колірне поєднання – жовтий з 

синім/блакитним – це кольори офіційної української символіки – прапору та 

гербу. Робимо висновок, що українці свідомо або не свідомо схильні більше 

довіряти партіям, колірне оформлення візуальної комунікації яких близьке до 

національних українських кольорів. Аналізуючи експеримент, зроблений у 

1994 році науковцями Валдез та Мехрабіан, К. Вайсглас зазначає, що в 
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результаті експерименту було встановлено, що яскраві та насичені кольорові 

зображення сприймаються реципієнтами як приємніші, та, таким чином, 

будуть здійснювати більший впливовий ефект [216, с. 20]. 

На нашу думку, досить бідно були репрезентовані цінності у 

політичній рекламі 2012 року. Найголовніші ціннісні месседжі стосувалися 

підвищення рівня життя. Наприклад, Партія регіонів пропонувала перехід 

«від стабільності до добробуту», звичайно, передбачалося, що стабільність у 

країні встановила саме їхня політична сила. Інші політичні партії 

спекулювали на покращенні стану справ у країні через зміну влади. 

Найбільш повна та змістовно ефективна політична реклама, як візуальна, так 

і аудіо-візуальна, була у Комуністичної партії України. Партія пропонувала 

борцям голосувати за конкретні ідеї як то «Безкоштовна медицина та освіта», 

«Контроль держави за ціноутворенням та якістю продукції та послуг», 

«Повернення стратегічно важливих підприємств у власність держави» або 

«Боротьба з корупцією» та багато інших. Слід прийняти до уваги, що у 

Комуністичної партії візуальна політична реклама була репрезентована 

декількома концепціями, тобто ключовими зображеннями, в яких були 

схожими лише поєднання основних кольорів, логотипу партії, основний 

слоган «Повернемо країну народу». 

Стосовно питання згадування цінностей у політичній рекламі, яка 

розміщувалась у рамках передвиборчої агітації 2012 року, звернемося до 

дослідження від Української академії преси. «У вересні 69% рекламних 

повідомлень містять згадування політичних цінностей (у серпні – 66%, у 

вересні 2007 року – 59%). Якщо у серпні найчастіше згадуються зміни і 

динаміка – 29%, економічне зростання – 23%, Україна – 21%, то у вересні 

домінантним стає цінність, вимога і гасло «зміна влади» (32%), якій 

поступаються Україна – 17% та економічне зростання – 13%. Соціальні 

цінності присутні у 98% рекламних повідомлень (83% у серпні), з 

підвищенням рівня життя, соціальним захистом (37%, у серпні 50%) та 

масовою підтримкою (25%) на перших двох місцях (у серпні другою була 
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стабільність, порядок, безпека - 41% рекламних повідомлень) та Свободи 

(18%). На Новому каналі та ТРК Україна відсутня реклама КПУ» [139]. 

Також згадаємо про наявність фотографічного зображення на макеті 

зовнішньої реклами. Майже всі партії, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр, 

використовували фото як елемент дизайну, але різниця була у тому, що такі 

партії, як Партія регіонів, ВО «Батьківщина» та партія «Удар», розміщували 

на макетах власні фотографії. Комуністична партія України активно 

використовувала фотографії звичайних людей, які мали у реципієнта 

асоціюватися з ним самим, тобто з виборцем, а партія «Свобода» майже не 

використовувала фотографії людей, акцент зміщувався на текстову частину 

та логотип партії. 

№ Партія Відсо

ток 

«ЗА» 

Голос

ів 

«ЗА» 

Насиченість 

дизайну 

елементами 

Контрастність 

тексту 

1 Партія 

регіонів 

30 6 116 

746 

Частина дизайнів є 

максимально 

насиченими: 

декілька зображень, 

декілька кольорів 

фону з градієнтом, 

тексти, логотип; 

інша частина – 

високо насичені 

елементами 

дизайни: 

зображення, текст, 

логотип, однорідний 

фон 

Висока 

контрастність у 

синього тексту на 

білому фоні, 

низька 

контрастність у 

жовтого тесту на 

синьому/блакитно

му фоні, висока 

контрастність 

білого тексту на 

синьому фоні 

2 Політична 

партія 

«Всеукраїнсь

ке 

об’єднання 

«Батьківщин

а» 

25,54 5 209 

090 

Середньо насичені: 

2 фотографії, текст, 

логотип, однорідний 

білий фон 

Висока 

контрастність у 

білого тексту на 

червоному фоні, 

нижча 

контрастність у 

сірого та 

червоного тексту 

на білому фоні 
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3 Політична 

партія 

«УДАР 

(Український 

Демократичн

ий Альянс за 

Реформи) 

Віталія 

Кличка» 

13,96 2 847 

979 

Частина дизайнів 

середньонасичена і 

високонасичена: 

фото, текст (різна 

кількість тексту), 

логотип, 

неоднорідний фон; 

деякі дизайни у 

мінімалістичному 

дизайні: фото, текст, 

логотип, однорідний 

фон 

Висока 

контрастність: 

білий текст на 

червоному фоні, 

низька 

контрастність: 

білий текст на 

сіро-блакитному 

фоні 

4 Комуністичн

а партія 

України 

13,18 2 687 

269 

Велика 

різноманітність 

стилів дизайнів – від 

мінімалістичного – 

текст та логотип на 

білому фоні до 

максимально 

насиченого: 

зображення, велика 

кількість тексту, 2 

кольори фону  

Максимальна 

контрастність: 

чорний текст на 

білому фоні, 

висока у 

червоного тесту на 

білому фоні та 

навпаки, нижча 

контрастність у 

сірого тексту на 

білому фоні та у 

білого на фоні 

зображення, 

низька 

контрастність у 

жовтого тексту на 

червоному фоні 

5 Політична 

партія 

«Всеукраїнсь

ке 

об’єднання 

«Свобода» 

10,44 2 129 

933 

Висока 

контрастність: фон, 

що складається з 

одного зображення, 

сюжетом якого є 

натовп людей або, з 

декількох 

зображень, текст, 

логотип, додаткові 

плашки під текст 

Середня та низька 

контрастність у 

жовтого та білого 

тексту на фоні 

фотографій 

натовпу людей або 

декількох 

неоднорідних 

фонах 

 

Якщо аналізувати насиченість дизайнів елементами, то доходимо 

висновку, що для реклам партій переможців характерна висока насиченість 

рекламного повідомлення різноманітними елементами. Як правило, партії 
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розміщували велику кількість тексту, незвично велику для носіїв зовнішньої 

реклами, зокрема білбордів. Також популярними були зображення та 

фотографії, які розміщували на макетах по декілька штук або одне 

зображення з високою насиченістю елементів. Для зовнішньої реклами 

загалом не характерна така насиченість різноманітними елементами, оскільки 

носії розміщуються понад дорогою, тому основна їх аудиторія – це люди, які 

проїжджають по цій дорозі. Тому, як правило, у кращому випадку, людина 

може витратити не більше декількох секунд на споглядання такої реклами. 

Частіше за все реклама потрапляє у поле зору людини лише на секунду чи 

долю секунди і людина, через відсутність бажання чи можливості, просто не 

може побачити цю рекламу у сенсі розуміння побаченого. У таких випадках 

діє сприйняття зовнішнього світу, у тому числі і рекламних повідомлень, 

через периферичний зір, оком охоплюються лише кольори та меншою мірою 

форми.  

У перших трьох партій із списку переможців контрастність тексту була 

високою, у Комуністичної партії України через різноманітні концепції 

дизайнів контрастність була різною – і максимальною, і високою. Низькою 

контрастністю тексту відрізнялася лише партія «Свобода». Взагалі, 

враховуючи специфіку носіїв зовнішньої політичної реклами та механізму 

взаємодії виборців з цим видом реклами, усі маркетологи та спеціалісти з 

реклами наполягають на використанні максимально контрастних поєднань 

кольорів, щоб спростити реципієнту процес ознайомлення з інформацією, 

зображеною на зовнішньому носії.  

Протягом обох проаналізованих рекламних кампаній спостерігалося 

багато «колапсів» розміщення політичної реклами на бордах. Наприклад, у 

2014 році фото А. Яценюка дублювалося на подвійних бордах, а у 2012 році 

борд Партії регіонів із месседжем «Розруху подолано» був розміщений на 

фоні руїн недобудованого і покинутого будинку, а біля підніжжя цього борду 

вмонтований вказівник у вигляді стрілки, яка вказувала на зазначену руїну. 

На жаль, передвиборчі штаби часом не враховують та не погоджують з 
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рекламними операторами, що надають носії для розміщення реклами, 

фотографії місць з носіями або сусідство. Хоча, в деяких випадках, якщо це 

передбачено маркетинговою передвиборчою концепцією, двосторонні або 

просто сусідні, близько розташовані борди, використовуються як частина 

кампанії. Наприклад, у 2012 році Партія регіонів розміщала свою рекламу 

поряд з рекламою податкової інспекції або облдержадміністрації, що 

підкріплює основне повідомлення партії, що завдяки їх зусиллям у країни 

підвищився рівень життя. 

З метою оптимізації аналізу передвиборчої візуальної реклами до 

президентських виборів 2014 року, вважаємо доцільним показати у 

систематизованому вигляді можливий взаємозв’язок між кількістю 

отриманих голосів та обраною символікою шести найбільш рейтингових 

кандидатів у президенти України. Аналізувалися рекламні повідомлення 

кандидатів на білбордах та візуальна частина телевізійних передвиборних 

роликів. 

Дані про кількість відданих голосів виборців, які використані у таблиці, 

наведено з офіційного сайту Центральної виборчої комісії України. 

Кандидат % 

голосів 

виборц

ів, 

подани

х за 

кандид

ата 

Кількіст

ь голосів 

виборців

, поданих 

за 

кандидат

а 

Цінність Кольо

ри 

Наявність 

фото/Посмішк

а 

 

Порошенко П. 

О. 
 

54,7 9 857 308 Жити по-

новому 

Білий 

чорний 

червон

ий 

Частина 

повідомлень не 

містять фото, 

інша частина 

включає фото 

кандидата з 

ледве 

помітною, 

стриманою 

посмішкою 
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Тимошенко 

Ю. В. 
 

12,81 2 310 050 Сильній 

лідер для 

важких 

часів, 

захист 

країни 

Білий 

чорний 

червон

ий 

Фото є 

основним 

елементом 

повідомлення, 

повна 

відсутність 

посмішки як 

спосіб 

підкреслити 

зазначені 

цінності 

 

Ляшко О. В. 
 

8,32 1 500 377 Руйнування 

корупції, 

люстрація, 

захист 

України від 

агресії 

Білий 

чорний 

червон

ий 

У більшості 

повідомлень 

наявне фото 

політика, 

зроблені у 

стилі 

випадкового 

фото, тому 

обличчя 

зображується 

без посмішки,  

у процесі 

говоріння 

Гриценко А. 

С. 

5,48 989 029 Захист 

країни від 

ворога, 

розвиток та 

прогрес 

Чорний 

жовтий 

Майже всі 

повідомлення 

містять фото 

кандидата у 

форменому 

одязі та 

усміхненого 

стриманою 

посмішкою 

Тігіпко С. Л. 5,23 943 430 Мир, 

порядок, 

підйом 

економіки 

Синій 

білий 

жовтий 

Рекламні 

повідомлення 

містять фото 

кандидата з 

ледве помітною 

стриманою 

посмішкою 
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Добкін М. М. 3,03 546 138 Розвиток 

промислово

сті та 

сільського 

господарств

а, 

економічні 

цінності 

(успішний 

бізнес, 

працюючі 

підприємст
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жовтий 

технол

огії ч/б 

Візуальні 

повідомлення 

містять фото 

кандидата без 

посмішки 

 

Серед візуальної політичної реклами зазначених вище кандидатів 

немає прикладів зображення політика відкрито усміхненим. Найчастіше 

наявність жесту «посмішка» спостерігається у політичній рекламі 

А. Гриценка, П. Порошенка, С. Тігіпко. Проте лише у вигляді дуже стриманої 

та ледве помітної посмішки. Посмішка явно не виражена, зчитується лише 

при оцінюванні усього обличчя – м’язів обличчя – навколо очей та рота 

одночасно. Якщо дивитися окремо на форму уст, така форма посмішки не дає 

можливість зробити висновок, що людина посміхається. Такий жест 

спрямований на символізацію упевненості кандидата у його діях, а його 

прихований характер – це спосіб повідомити виборцям про серйозність 

позиції кандидата, враховуючи ситуацію у країні. Вважаємо, що саме через 

зазначену причину інші кандидати зображувалися на візуальних рекламних 

повідомленнях без посмішки. Схожою особливістю усіх кандидатів є 

використання у переважній більшості рекламних повідомлень фотографії 

кандидата. 

Параметр «колір» є майже ідентичним у порівнянні з агітацією до 

парламентських виборів 2012 та 2014 років. Були використані такі ж 

поєднання кольорів – червоний, чорний та білий, а також синій з жовтим та 

білим. Вирізняється з-поміж інших візуальна реклама на білбордах 

П. Порошенка, оскільки більшість площі зафарбована у яскраво червоний 

колір з білим та рожевим текстом. Тут колір є активним, підкреслюючим 
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цінність (текст) символом, оскільки історично червоний є революційним 

кольором, символом активних дій, а цінність говорить про те, що життя 

українців кардинально зміниться, якщо президентом буде обраний саме цей 

кандидат.  

Зазначимо, що рекламні повідомлення переможця виборів 

П. Порошенка були найбільш лаконічними та мінімалістичними з точки зору 

стилю дизайну. У переважній більшості візуальної реклами комуніціювалась 

лише одна цінність – це життя по-новому, у той час, як інші кандидати, 

передвиборча політична реклама яких нами аналізувалася, апелювали 

цінностями порятунку батьківщини та підйому економіки. У цілому, 

запропоновані у передвиборчій агітації цінності різних кандидатів схожі, але 

кандидати, які розраховували на більшу підтримку з боку східної частини 

країни опорними цінностями робили економічні, а інші кандидати – мир та 

захист батьківщини. 

Отже, під час передвиборчої агітації до президентських виборів 2014 

року перемогу отримав кандидат, який позиціонувався через ідею 

революційних кардинальних змін, виражену у символах «цінність» та 

«колір», а також підкріплену легкою, майже непомітною посмішкою 

упевненого у своїй позиції кандидата.   

Поширення технології Інтернет стимулювало політиків освоювати 

новий канал передачі інформації, який є високоефективним для передачі ідей 

на пунктів програми до виборців. На даному етапі розповсюдження нових 

технологій в українському суспільстві – комунікація з виборцями через 

офіційні сайти, сторінки в соціальних мережах політичних акторів не дає 

таких відчутних результатів, як реклама на телебаченні або зовнішніх носіях. 

Проте Інтернет дозволяє дістатися до українців, які не дивляться 

телебачення. Такий тип комунікації є принципово новим для політичної 

агітації та має великий потенціал ефективності, в першу чергу, це стосується 

соціальних мереж, де команда політичного актора може в найкоротші строки 

отримувати реакцію читачів на свої дії, ідеї, позиції. 
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Розглянемо сторінки основних політичних партій, що проходили до 

Верховної Ради України під час двох останніх виборів. Почнемо з Партії 

регіонів. У соціальній мережі Facebook у цієї партії величезна кількість 

сторінок, вони є регіональними. Також є офіційна сторінка, але останній 

запис на ній було зроблено 9 травня 2014 року. Як основні зображення 

сторінки виступають офіційна символіка партії та фотографія одного зі 

з’їздів партії. У партії 11 583 прихильників офіційної сторінки, тому сторінку 

можна вважати дієвим інструментом, особливо якщо її розвивати, 

наповнювати цікавою для підписників інформацією та залучати їх до живої 

комунікації. Під час передвиборчої кампанії 2012 року сторінка активно 

використовувалась у рекламних цілях, а інформація подавалася у вигляді 

тексту на заздалегідь підготовлених зображеннях, це значно підвищує шанси, 

що повідомлення буде прочитано. З точки зору вимог до оформлення 

комерційних повідомлень у соціальних мережах, візуальні рекламні пости на 

офіційній сторінці Партії регіонів є взірцевими, оскільки інформація 

подається у незначному об’ємі та, що найголовніше, – у вигляді зображень. 

Але команда, що працює над цією сторінкою не намагається залучити своїх 

читачів до діалогу, їх повідомлення мають невелику кількість коментарів – у 

середньому близько восьми, а поодинокі повідомлення, в яких читачам 

пропонується виразити свою думку, набирають більше 30 коментарів. Також 

на сторінці анонсуються зустрічі представників партії з виборцями та 

популяризуються дії партії у соціальній сфері. І найголовніше, сторінка 

поступово знайомить читача з програмою партії, основними положеннями та 

ідеями. Загалом, активність на офіційній сторінці Партії регіонів у соціальній 

мережі Facebook під час передвиборчої агітації 2012 року можна оцінити на 

високому рівні завдяки вдалому поєднанню інформаційного наповнення та 

візуального оформлення повідомлень. На жаль, у 2015 році ця сторінка не 

оновлюється новою інформацією. 

Сторінка політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» у мережі 

Facebook була створена у 2014 році. Головні зображення виконані у 

https://www.facebook.com/partyofregions.ua/likes
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стилістиці символіки партії зі збереженням кольорів. Сторінка налічує 74 037 

підписників. Під час передвиборної агітації 2014 року сторінка активно 

оновлювалася якісним та дієвим з точки зору реклами партії контентом – 

багато «живих» фотографій з місць комунікації представників партії та 

виборців, пропонується ознайомитись з програмою партії та першочерговим 

планом дій у парламенті, анонсуються зустрічі з виборцями, завдяки 

спеціально розробленим зображенням також розміщувалися прості агітаційні 

іміджі. Майже у всіх повідомлень дуже високий ступінь активності від 

виборців – кількість коментарів буває і 30, і 200, а відмітки «Подобається» 

взагалі сягають декількох тисяч, також високий ступінь «розшарювання» 

повідомлень, тобто повідомленнями діляться виборці на власних сторінках. 

Якщо порівнювати зі сторінкою Партії регіонів, то сторінка Об’єднання 

«Самопоміч» є в декілька разів ефективнішою як агітаційний інструмент, 

оскільки саме на цій сторінці виборці більш активно взаємодіють із 

політиками. 

Проте, аналізуючи сторінки політичних партій в соціальних мережах, 

слід брати до уваги, що у кожної партії превалює свій сегмент виборців. 

Молодь є найбільш активною у соціальних мережах, тому партії, чиї виборці 

більшою мірою складають молоде покоління, будуть спостерігати більшу 

активність на своїх офіційних сторінках, ніж ті партії, за які більше 

голосують виборці, старші тридцяти років, тобто середньовікові виборці. У 

партій, виборцями яких є старше покоління, тобто пенсіонери, активність 

користувачів на сторінках у соціальних мережах буде мінімальною. 

Розглянемо це на прикладі сторінки Комуністичної партії України. Всього у 

мережі Facebook зареєстровано три сторінки партії. Дві з них інформаційні, 

одна звичайна для публікації та комунікації з виборцями. Кількість 

користувачів мережі, яким подобається остання зазначена сторінка – 61. 

Зрозуміло, що ніякої взаємодії з виборцями бути не може на такій сторінці. 

Вона майже не наповнюється повідомленнями і не має агітаційних 

матеріалів. 

https://www.facebook.com/samopomich.ua/likes
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Сторінка партії «Удар» у мережі Facebook налічує 7 650 «фоловерів» 

або підписників. Два основних зображення сторінки – це символіка партії у 

вигляді фотографії прапорів, розфарбованих у кольори із зображенням 

основного символу партії, друге, більше зображення, реперзентоване 

фотографією натовпу козаків та лідера партії В. Кличка на передньому плані. 

На сторінці багато «живих» непостановочних фото з професійного життя 

членів політичної партії. Під час передвиборчої агітації на цій сторінці майже 

не розміщувалися зображення відверто агітаційного характеру. 

Повідомлення переважною більшістю – це або зазначені вище фотографії з 

текстом описом до них, або просто сам текст, тобто робиться акцент на 

висвітленні соціально-політичної діяльності партії. Проте активність 

виборців є низькою, майже немає коментарів до постів, а відміток 

«Подобається» в середньому близько 30. З точки зору якості наповнення, 

сторінку можемо оцінити високим балом, але нестача різноманітності 

контенту та взаємодії з виборцями роблять її неефективним інструментом 

взаємодії з виборцями та залучення нових прихильників для партії. 

Найактивнішою серед розглянутих сторінок є сторінка партії ВО 

«Батьківщина», яка налічує 28 273 послідовників. На сторінці також багато 

фотографій з різноманітних конференцій, зустрічей з виборцями та іншої 

соціально-політичної діяльності представників партії. Але тут переважають 

фотографії Ю.Тимошенко. Такі пости періодично розбавляються графічними 

текстовими зображеннями, іноді з фотографіями Н. Савченко. Проте, не 

дивлячись на активну наповнюваність сторінки новою інформацією, 

активність користувачів мережі на цій сторінці є проміжною між середньою 

та високою. Цікаво, що активність користувачів є більшою для постів з 

інфографікою або графічними зображеннями інформаційного характеру, ніж 

для повідомлень з фотографіями – середня кількість відміток «Подобається» 

у графічних постів близько 80, є пости з показниками 50, 70, 100, і навіть 300, 

а пости з фотографічними зображеннями, які ілюструють активність партії, 

можуть бути відмічені як 150 раз, так і 14. 

https://www.facebook.com/UDAR.ua/likes
https://www.facebook.com/Batkivshchyna/likes
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Заслуговує уваги також сторінка партії «Фронт змін» також у 

соціальній мережі Facebook. Відмітки «Подобається» їй поставили 21 091 

осіб. Сторінка наповнена різноманітними повідомленнями – від графічних 

зображень з рекламою партії до виборів 2014 до відео та фотографій. 

Вирізняється сторінка великою кількістю відеороликів з різноманітних 

заходів, багато за участі П. Порошенко, також є відео передвиборчих роликів 

партії та відеоінтерв’ю А. Яценюка. Попри таке різноманітне та 

інформаційно насичене наповлення сторінки, активність користувачів на ній 

є середньої – відмітки «Подобається» до постів у середньому складають 40-

50 раз, а кількість коментарів взагалі низька – до 10. Майже відсутнє 

залучення читачів до обговорення нагальних соціальних, політичних або 

економічних питань. Хоча, слід прийняти до уваги, що сторінка була 

створена відносно недавно, у 2014 році, і вже отримала такі високі позиції. 

Робимо висновок, що партії ще не дійшли до розуміння того, що для 

довгострокової підтримки виборців необхідно створити та підтримувати у 

виборців враження, що їхні пропозиції та інтереси враховує влада, що влада у 

своїх діях, у першу чергу, керується потребами населення своєї країни, а 

соціальні мережі один із найкращих каналів взаємодії у цьому напрямку.  

Розглянувши офіційні сторінки декількох політичних партій у 

соціальній мережі Facebook як одні з найбільш активних з точки зору 

взаємодії з їхніми читачами, так і найменш активні, можемо стверджувати, 

що Інтернет та соціальні мережі не є одним з найбільш впливових 

інструментів для українських політичних партій. Це зумовлюється тим, що 

технологія Інтернет не є достатньо розповсюдженою на всій території 

України, а також у суспільстві ще не склалася культура інтернет взаємодії з 

політикумом. Простіше кажучи, громадяни або просто не мають технічної 

можливості, або не володіють інформацією, що саме Інтернет, і в першу 

чергу, соціальні мережі, дозволяють громадянам впливати на дії політичних 

партій. Культура комунікації з політичними акторами лише починає 

https://www.facebook.com/nfront.org.ua/likes
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формуватися в Україні, і деякі партії, як ВО «Батьківщина» або Об’єднання 

«Самопоміч» та інші, активно освоюють цей інструмент. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна виокремити такі 

особливості української візуальної політичної реклами: 

1) Використання у переважній більшості передвиборчих кампаній в 

Україні «українських» кольорів: тобто таких, які етнічно та історично 

пов’язані з культурою українців – білого, чорного та червоного (кольорів 

українського національного одягу), або поєднання жовтого з 

синім\блакитним, що є кольорами офіційної символіки України (прапору та 

гербу). Майже усі партії, що пройшли п’ятивідсотковий бар’єр на 

парламентських виборах 2012 та 2014 років, використовували зазначені 

кольори у візуальній політичній рекламі. 

2) Кількість витрачених коштів на передвиборчу агітацію є прямо 

пропорційною до кількості отриманих голосів. Ідеться про те, що масовість 

політичної реклами на носіях зовнішньої реклами, телебаченні та друкованих 

матеріалах впливає на політичні рішення виборців – чим більше контактів з 

рекламою політичної сили, тим сильніша впливовість цієї реклами. Хоча це 

правило суттєво втратило свою майже стовідсоткову дієвість на останніх 

виборах 2014 року в Україні. Саме тому, можемо стверджувати, що події в 

країні, які розпочалися з мітингу на Майдані Незалежності у Києві поклали 

початок докорінним змінам у політичній культурі та свідомості виборців. 

3) У більшості передвиборчих кампаній репрезентуються цінності, 

які не мають тісного зв’язку з реальним життям суспільства. В українській 

візуальній політичній рекламі часто репрезентуються абстрактні цінності, як 

то «Від стабільності до добробуту» або «Юлі – волю, бандитам – тюрми» та 

ін. Це спричинено частково тим, що формування концепції рекламної 

кампанії відбувається без врахування досліджень соціальних настроїв, 

очікувань та хвилювань. 

4) Майже повне ігнорування політиками та творцями візуальної 

політичної реклами потреб виборців. Відсутність діяльності по взаємодії з 
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виборцями, відповідно, і відсутність можливості впливу з боку громадян на 

формування передвиборчої агітаційної кампанії. 

З кожними новими виборами все більшого значення будуть набувати 

комплексні дії команди політичного актора. Не достатньо просто дати масову 

рекламу на телебаченні, пресі або зовнішній політичній рекламі. Важливо 

охопити всі можливі канали передачі агітаційного матеріалу, особливо ті 

канали, де можна отримати відповідь від виборців. Вважаємо, що значну 

увагу необхідно приділяти прямій комунікації з виборцями або через мережу 

Інтернет, або через «вуличну комунікацію» з подальшим розповсюдженням 

друкованих матеріалів, в яких висвітлено основні положення передвиборчої 

платформи. Реклама стала невід’ємною частиною існування суспільства. Ми 

повністю погоджуємося з позицією, що існування суспільства на даному 

етапі розвитку неможливе без реклами та продукування і актуалізації 

цінностей рекламою: «рекламні технології, що охоплюють весь спектр 

цифрового обладнання та беруть участь у створенні рекламного образу, не 

можна більше розглядати як щось, що належить виключно світу техніки, бо 

вони зараз настільки глибоко проникли в екзистенційну тканину, вплелися в 

самі фібри людської суті, що вичленувати їх із загального світоглядного та 

культурологічного контексту вже не уявляється можливим» [66, с. 37]. Це в 

котре підтверджує, що за результати та наслідки впливу реклами повністю 

відповідають її автори. Тому, розроблюючи політичну та будь-яку іншу 

рекламу, в першу чергу, слід пам’ятати, що це потужний засіб впливу на 

психіку людини, який здатний впливати на ціннісні орієнтири суспільства, і в 

першу чергу, це досягається через високі маніпулятивні можливості 

символіки, яка транслюється у рекламному повідомленні. «Реклама, 

особливо дизайн у рекламі, прикрашає наше життя, розвиває естетичні 

смаки, прагнення до високих стандартів і тим самим робить людей більш 

освіченими та культурними» [95, с.142].  
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Висновки до третього розділу 

 

1. У роботі обґрунтовано думку, що одним із найголовніших методів 

впливу у візуальній політичній рекламі є символізація, тобто використання 

певного набору візуальних символів, завдяки яким досягаються поставлені 

перед рекламою завдання – запам’ятовування політичного актора, який 

рекламується, стимулювання виборця віддати свій голос під час голосування, 

формування прихильників тощо. Символізація як метод може містити у собі 

всі види впливу на споживачів політичної реклами. 

2. Розглянуто залежність кількості отриманих голосів від змістовного 

наповнення візуальної політичної реклами на основі дослідження результатів 

виборів до Верховної Ради України 2012 та 2014 років. Аналіз рекламних 

повідомлень зовнішньої реклами проводився на основі наступних 

показників: кольорів, основної цінності, що повторюється у більності 

рекламних макетів та пропонується політичною силою як основне 

повідомлення, фотографії лідера партії або її представника. Визначено, що 

суттєвий вплив на розподіл голосів на виборах здійснють такі символи, 

використовувані у візуальній політичній рекламі, як цінність та колір. 

3. Визначено особливості української візуальної політичної реклами на 

підставі використовуваної в ній символіки. У роботі закцентовано увагу на 

тому, що переважній більшості передвиборчих кампаній в Україні 

характерне використання двох варіантів поєднання кольорів: перший – 

білого, чорного та червоного, які є кольорам традиційного українського 

етнічного одягу; другий – поєднання жовтого з синім\блакитним, що є 

кольорами прапору та гербу – офіційної символіки України. Ці кольори у 

свідомості українців є уособленням української держави, її культури та 

історії. Українському політичному маркетингу характерна репрезентація 

цінностей у візуальній політичній рекламі, переважна більшість з яких не є 

актуальніми для українського суспільства на тому етапі розвитку, під час 

якого відбуваються вибори. У роботі обґрунтовано, що цю тенденцію було 
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частково подолано у процесі передвиборчої парламентської кампанії 2014 

року, яка пропонувала цінності, що є вираженням найгостріших потреб 

суспільства, враховуючи економічну та соціально-політичну ситуацію в 

країні. 

4. Проаналізовано можливий взаємозв’язок символіки, що була 

репрезентована у візуальній політичній рекламі шести найбільш рейтингових 

кандидатів у президенти України, та кількістю отриманих зазначеними 

кандидатами голосів. Виявлено схожість у використанні поєднань кольорів 

повідомлень з рекламними кампаніями передвиборчих парламентських 

агітацій 2012 та 2014 років. У всіх зазначених кампаніях переважна більшість 

рекламних повідомлень була виконана у жовто-синіх або червоно-чорно-

білих кольорах. Закцентовано увагу на тому, що рекламна кампанія 

переможця президентських виборів  П. Порошенка була виконана в рамках 

ідеї кардинальних змін, що була втілена у червоно-білій кольоровій гамі та 

цінності, що репрезентувалася. Також відмічена мінімальна присутність 

жесту «посмішка» на візуальних рекламних повідомленнях. 
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ВИСНОВКИ 

Сформульовано основні результати дослідження, які висвітлюють 

проблематику та загальну структуру роботи. На основі поставленої мети та 

сформульованих завдань під час написання наукової роботи було визначено 

роль символу у візуальній політичній рекламі та обґрунтовано необхідність 

його використання як основного компоненту у створенні іміджу політичного 

актора. Обґрунтування було здійснено шляхом компаративного аналізу 

візуальної політичної реклами парламентських передвиборчих кампаній 2012 

та 2014 років України, а також президентської передвиборчої кампанії 2014 

року в Україні, що дало змогу встановити ступінь впливу символів як 

елементів іміджевих технологій у зазначеній рекламі на результати виборів. 

1. Результатом аналізу феномену політичної реклами, у тому числі 

специфічності завдань та умов його функціонування, а також проблеми 

розуміння поняття «політична реклама» у контексті іміджевих технологій 

став авторський підхід до розуміння сутності політичної реклами. За цим 

підходом політична реклама визначається як повідомлення з певним набором 

символів, що транслюється через ЗМІ, друковані матеріали, носії зовнішньої 

реклами, мережу Інтернет, інші інструменти, яке формує та комуніціює 

цінності, політичні ідеї, переконання політичного актора, що рекламується, 

та здійснює цілеспрямований вплив на реципієнтів з метою отримання 

прихильності до ініціатора рекламного процесу. 

2.У результаті аналізу таких основних аспектів символізації політики, як 

організаційного та особистісного (політики як символи), а також розгляду 

наукової літератури з цієї проблеми, було звернено увагу на те, що у цих 

дослідженнях, в основному, вживається поняття «символ». Проте, іноді, як 

синонім символу, вживається поняття «знак». У контексті політичної думки 

співвідношенню зазначених понять не присвячено грунтовних досліджень. 

Проблема співвідношення знака та символу до цього часу залишається 

однією з тих, які важко вирішити. Розгляд історичних змін філософських 

поглядів на проблему символу та аналіз проблеми співвідношення символу 
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та знака дав змогу дійти висновку, що для політичної реклами найбільш 

прийнятним є вживання поняття «символ», аніж «знак». Цей висновок 

зроблено, виходячи з таких особливостей символу, що визначають його 

специфіку та відмінність від знака, як: 1) символ як структура свідомості 

пов'язаний із розумінням, тоді як знак – зі знанням; 2) символ не заміщує те, 

що символізує, а має з ним безпосередній зв'язок; 3) у контексті розгляду 

двох систем комунікації, одна з яких, тяжіє до передавання інформації, інша 

– цінностей, символ належить до передавання цінностей, а знак – до 

передавання інформації. Символ передає необхідні політичному акторові 

цінності через апелювання до емоцій та почуттів, тобто до ірраціонального, 

за допомогою звичної та зрозумілої для реципієнта мови.  

3.У роботі показано значущість символічної функції цінностей для 

формування та успішного функціонування політичної реклами. У 

дослідженні виходили з того, що у політичному маркетингу цінність 

політичного актора складається з цінності пропозиції, цінності особистості 

та цінності візуально-вербальних компонентів. Відповідно, можна вважати, 

що у політиці, особливо під час передвиборчих кампаній, кожна складова 

може виступати символом. Це можливе, якщо розуміти під цінністю 

пропозиції основне повідомлення політичного актора під час певної виборчої 

кампанії. Під цінністю особистості – перетворення особистості окремого 

політика на «бренд», яке відбувається за допомогою створення політику 

певного особливого типу політичного іміджу та способу його 

позиціонування. Найчастіше брендами стають саме лідери найбільших 

партій, оскільки їхні особистості є ціннісними самі по собі, а не лише у 

контексті їх партій. Під візуально-вербальним компонентом цінності 

політичного актора розуміється набір символів, що складають загальний 

імідж політичного актора. Якщо говорити про візуальні або невербальні 

символи, то такими можуть бути елементи іміджу, що передаються 

реципієнту через його зоровий канал сприйняття. Вербальний компонент 

складають символи, у процесі передачі яких задіяний слуховий канал 



 

 

178 

сприйняття. У дисертації закцентовано увагу на тому, що при створенні 

цінностей політичним акторам необхідно враховувати розуміння цінностей 

виборцем, розуміння системи каналів комунікації, через які передається ця 

цінність виборцю, а також створювати умови для співпричетності виборця у 

формуванні цінності. Маркетингова стратегія передвиборчої кампанії 

передбачає як врахування та звернення до існуючих цінностей, так і часткове 

їх перетворення, з одночасною можливістю створення нових цінностей. 

Оскільки символи – це один з основних способів передачі та 

запам’ятовування інформації виборцю, то перетворення цінностей на 

символи є важливою й однією з головних функцій успішної політичної 

реклами. 

4. У дисертації розглянуто значущість візуальної складової для іміджу 

політичного актора. Під час аналізу наукових доробок у царині досліджень 

візуального образу було зроблено висновок, що в умовах сучасної України 

вивчення зазначеного питання стає дедалі актуальнішим, оскільки з кожними 

новими виборами кількість візуальних рекламних повідомлень збільшується. 

У роботі визначено роль візуального образу політичного актора у процесі 

конструювання та підтримання його іміджу. Стверджується, що візуальна 

складова виконує роль політико-культурної моделі мислення та поведінки. 

Крім того, візуальний образ виконує гармонізуючу роль у забезпеченні 

цілісності іміджу політичного актора. Візуальна складова виступає також 

засобом впливу на виборця шляхом маніпулювання думками, твердженнями, 

переконаннями, політико-соціальними позиціями. Для створення 

гармонійного образу символи мають складати довершену систему з 

загальною ідеєю в межах одного візуального образу. 

5. На підставі аналізу специфіки посмішки представників західної, 

східної, і, так званої, «словянської» культур визначено роль зазначеного 

жесту у політичній комунікації. Посмішка розглянута як складова 

візуального образу політика, а, отже, як елемент політичної комунікації. 

Зазначено, що через культурні відмінності різних країн, посмішка може стати 
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на заваді успішній взаємодії представників різних культур на державному 

рівні. У зв’язку з цим, у дисертації проаналізовано різні типи посмішок та 

їхню роль у формуванні іміджу політика. Виходячи з того, що особливості 

національної культури диктують манеру поведінки представників 

політикуму, у роботі закцентовано увагу на тому, що значення посмішки у 

суспільстві змінюється історично і залежить від культурних цінностей, а 

відтак, і політичного устрою, який диктує ці цінності. Посмішка як мімічний 

жест має специфічні аспекти вираження, що повинні враховуватись під час 

створення успішного візуального образу політика. Смислове значення 

символів при створенні зазначеного образу, що стосується і посмішки, не 

повинно заперечувати одне одного, а має складатися у довершену 

композицію з урахуванням особливостей певної країни. 

6.Під час розгляду основних функцій кольору у політичній рекламі, а 

саме: комунікативної, символічної, виразної, розпізнавальної, встановлено, 

що символічна функція акумулює у собі всі інші зазначені функції. 

Виконуючи символічну функцію у візуальній політичній рекламі, колір дає 

можливість позиціонування, впізнаваності продукту, забезпечує асоціювання 

політичного продукту з його символікою. Виходячи з того, що однією з 

основних особливостей кольору є здатність його до зміни значень, у роботі 

підкреслено, що у рекламних зображеннях колір може виступати 

інструментом створення нових можливостей застарілому непідтримуваному 

бренду. Визначено, що одним з базових призначень кольору в політичній 

символіці є створення так званої «впізнаваності бренду», тобто підсвідомої 

асоціації у виборців символіки з конкретним політичним актором. 

7. У результаті компаративного аналізу кольорів символіки 

найвпливовіших політичних партій України було зроблено висновок, що 

колір як символічна складова політичної комунікації є дуже значущим у 

вирішенні питання її успішності. На останню великий вплив здійснює 

дуетність кольорів. У роботі встановлено, що багато сучасних політичних 

партій України під час передвиборчих кампаній, використовуючи дуети 
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кольорів у своїй символіці, застосовують у них білий колір як такий, що 

сприймається позитивно більшістю людей. Крім того, він зменшує 

негативний вплив іншого кольору, особливо за умови великої кількості 

візуальної політичної реклами. 

8.Порівняльний аналіз візуальної політичної реклами в рамках агітації до 

парламентських виборів 2012 та 2014 років дав змогу встановити, що більшу 

кількість голосів отримали ті політичні партії, які використовували як 

основні кольори саме ті, які асоціюються у виборців з батьківщиною, 

українською культурою, цінностями та історією. Такими кольорами є: 

поєднання білого, червоного та чорного, а також жовтого та 

блакитного/синього, оскільки ці поєднання є близькими для української 

культури та символіки. 

9. У роботі продемонстровано залежність успішності політичної партії 

на виборах від репрезентованого нею змістового наповнення візуальної 

політичної реклами за такими показниками, як сповідувані цінності, основні 

кольори, зображення лідерів партій. Відзначено позитивний розвиток 

маркетингових стратегій 2014 року у порівнянні з 2012, який виявляється у 

доцільному та вчасному використанні цінностей у передвиборчих кампаніях, 

враховуючи сучасний економічний та соціальний стан суспільства та країни. 

10. У подальшій перспективі дослідження можливого взаємозв’язку між 

кількістю отриманих голосів та обраною символікою політичної партії буде 

корисним у створенні якісної передвиборчої візуальної політичної реклами 

до виборів, яка б відповідала сучасним соціально-політичним та економічним 

станам у суспільстві. Основна тематика, репрезентована у візуальній 

політичній рекламі, таким чином, буде ґрунтуватися на актуальних для 

країни цінностях та сподіваннях, кольорах, які б виражали їх, а також на 

очікуваннях виборців стосовно потенційних лідерів країни. Крім того, на 

нашу думку, під час створення успішного візуального образу політика мають 

враховуватись специфічні аспекти вираження посмішки як мімічного жесту. 
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