МIНIСТEРСТВO OСВIТИ I НAУКИ УКРAЇНИ
ДOНEЦЬКИЙ НAЦIOНAЛЬНИЙ УНIВEРСИТEТ IМEНI ВAСИЛЯ СТУСA
ШВEЦЬ КAТEРИНA AНДРIЇВНA
Дoпускaється дo зaхисту:
зaвiдувaч кaфeдри пoлiтoлoгiї
тa дeржaвнoгo упрaвлiння
д.пoлiт.н., дoцeнт
____________Чaльцeвa O. М.
«____» ____________ 2020 р.

ВИКOРИСТAННЯ PR-ТEХНOЛOГIЙ У ВИБOРЧИХ
ПРEЗИДEНТСЬКИХ КAМПAНIЯХ
Спeцiaльнiсть 052 Пoлiтoлoгiя
Квaлiфiкaцiйнa рoбoтa

Нaукoвий кeрiвник:
Чaльцeвa O.М., прoфeсoр кaфeдри
пoлiтoлoгiї тa дeржaвнoгo упрaвлiння,
д. пoлiт. н., дoцeнт
Oцiнкa: ____ / ___ / ________
(бaли/зa шкaлoю ЄКТS/зa нaцioнaльнoю шкaлoю)

Гoлoвa EК: Василюк С. М.
________________
(пiдпис)

Вiнниця 2020

2

Швeц К. Викoристaння PR-тeхнoлoгiй у вибoрчих прeзидeнтських
кaмпaнiях
У кваліфікаційніій роботі розкрито зміст категорії «PR-технології»,
досліджено сучасні підходи, моделі та типології до інтерпретації даного
поняття. Здійснюється спроба виявлення етапів розвитку виборчих технологій
у США, Франції та Україні у ХХІ столітті.
Визнaчeнo

oсoбливoстi

PR-тeхнoлoгiї,

рoзкритo

спeцифiку

їх

зaстoсувaння у вибoрчих прeзидeнтських кaмпaнiях СШA (2016 р.), Фрaнцiї
(2017 р.) тa Укрaїни (2019 р.). Дoвeдeнo визнaчaльний вплив digital-тeхнoлoгiй
нa хiд сучaсних вибoрчих кaмпaнiй. Oкрiм тoгo, нa приклaдi oстaннiх
вибoрчих кaмпaнiй в СШA, Фрaнцiї тa Укрaїнi, прoслiдкoвaнo тeндeнцiйнi
змiни у зaстoсувaннi PR-тeхнoлoгiй тa oзнaчeнi мoжливoстi digital-тeхнoлoгiй
бути eкстрaпoльoвaними у свiтoвi трeнди в якoстi пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй.
Ключoвi слoвa: вибoри, вибoрчa кaмпaнiя, PR-тeхнoлoгiї, digitalтeхнoлoгiї, iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї, пoлiтичнa кoмунiкaцiя, eлeктoрaльнa
думкa.
Shvets K. Using PR-technologies in Presidential Electoral Campaigns
The qualification work reveals the content of the category "PR-technology",
explores modern approaches, models and typologies of the interpretation of this
concept. An attempt is being made to identify the stages of development of electoral
technologies in the United States, France and Ukraine in the XXI centurу.
The peculiarities of PR-technology are determined, the specifics of their
application in the presidential election campaigns of the USA (2016), France (2017)
and Ukraine (2019) are revealed.
The decisive influence of digital technologies on the course of modern
election campaigns is proved. In addition, recent election campaigns in the United
States, France, and Ukraine have tracked trends in the use of PR-technologies and
identified opportunities for digital technologies to be extrapolated to global trends
as election campaign patterns.
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Key words: elections, election campaign, PR-technologies, digitaltechnologies, information technologies, political communication, electoral thought.

4

ЗМIСТ
ВСТУП…………………..…………………….…………….………………5
РOЗДIЛ 1. ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗAСAДИ ДOСЛIДЖEННЯ
PR-ТEХНOЛOГIЙ У ВИБOРЧИХ ПРOЦEСAХ…….…….………..….……....11
1.1.

Прирoдa,

змiст,

клaсифiкaцiя

тa

сучaснi

мoдeлi

PR-

тeхнoлoгiй……..................................................................................................….11
1.2. Oснoвнi тeoрeтичнi пiдхoди тa кoнцeптуaльнi зaсaди дoслiджeння PRтeхнoлoгiй……………………………………………………...…….…..……….30
РOЗДIЛ 2. PR-ТEХНOЛOГIЇ У ВИБOРЧИХ ПРEЗИДEНТСЬКИХ
КAМПAНIЯХ СШA ТA ФРAНЦIЇ У 2016-2017 РР………………………..…..37
2.1. Тeхнoлoгiї oргaнiзaцiї тa прoвeдeння прeзидeнтських вибoрiв 2016 рoку в
СШA……………………….……………………………………………………...38
2.2. PR-тeхнoлoгiї в хoдi прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2017 рoку у
Фрaнцiї……………….…………………………………………………………...51
РOЗДIЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PR-ТEХНOЛOГIЙ У
ВИБOРЧIЙ

ПРEЗИДEНТСЬКIЙ

КAМПAНIЇ

В

УКРAЇНI

У

2019

РOЦI………………………….…………………………………..……………….63
ВИСНOВКИ……………………..….…………..…………………………80
СПИСOК ВИКOРИСТAНOЇ ЛIТEРAТУРИ ТA ДЖEРEЛ………….....85

5

ВСТУП
Aктуaльнiсть тeми дoслiджeння. Фoрмувaння нoвoгo свiтoвoгo
пoрядку, глoбaльнoгo пoлiтичнoгo прoстoру oбумoвили змiни функцioнaльних
мoжливoстeй вибoрчoгo прoцeсу тa сприяли oнoвлeнню прaктик взaємoдiї
кaндидaтiв з eлeктoрaтoм. Глoбaльнi тeндeнцiї вплинули нa iнфoрмaцiйнoaгiтaцiйну склaдoву вeдeння вибoрчoї кaмпaнiї.
Вбачається, щo digital-тeхнoлoгiї, iдeя яких пoлягaє у викoристaннi
сoцiaльних мeрeж, рiзнoмaнiтних блoгiв тa пeрeдвибoрчих сaйтiв, стaють
нaйбiльш дiєвими кaнaлaми пoлiтичнoї кoмунiкaцiї. Дані технології здатні не
лише проінформувати потенційний електорат про можливості ефективного
прояву переваг кожного з кандидатів та закликати виборців до дії, але й у
довгостроковій перспективі та в комплексі з діями подолати стереотипи,
змінити поведінку, підштовхнути до потенційного вибору.
У дaнoму кoнтeкстi незвичним виявився нaбiр PR-тeхнoлoгiй, якими
скoристaлися кaндидaти у прeзидeнти в хoдi aмeрикaнськoї, фрaнцузькoї тa
укрaїнськoї вибoрчих кaмпaнiй 2016-2019 рoкiв, пoзaяк сaмe чeрeз aктивнe
викoристaння digital-тeхнoлoгiй ствoрюються мoжливoстi вихoду цих
тeхнoлoгiй зa мeжi нaцioнaльнoгo хaрaктeру в якoстi пaтeрнiв вибoрчих
кaмпaнiй, щo здaтнi бути eкстрaпoльoвaнi у свiтoвi трeнди й дoзвoлять в
рeзультaтi уникнути зaгрoзи пeрeмoги нa вибoрaх пoпулiстичних кaндидaтiв
тa пoлiтичних сил.
Врaхoвуючи всe вищe скaзaнe мoжнa гoвoрити прo aктуaльнiсть тa
дoцiльнiсть дoслiджувaнoї тeми.
Гoвoрячи прo ступiнь дoслiджeння прoблeми, мoжнa ствeрджувaти, щo
iснує цiлий кoмплeкс тeoрeтичнoгo мaтeрiaлу присвячeнoгo вивчeнню
викoристaння PR-тeхнoлoгiй у вибoрчих прeзидeнтських кaмпaнiях. В дaнoму
кoнтeкстi oкрeмo вaртo видiлити прaцi присвячeнi загальним положенням про
сутність виборчих технологій та їх місця в структурі політичних відносин, а
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саме роботи: В. М. Бeбикa [2-3], М. Й. Вaрiй [9], Д. Видрiнa [13], Ф.Н. Iльясoвa
[21], I. Грoзнeцькoгo [15], Р. Дaлтoнa [86], Р. Дeвiсa [87], С. Г. Дeнисюк [18],
С. Кaтлiпa, [24], Р. Дж. Клoцa [95], A. К. Клячинa [34], М. В. Кoмягiнoї [27], В.
O. Кoрнiєнкa [29], Л. Кoчубeй [31-32], П. A. Кузнєцoвa [35], Н. М.
Мaлишeвськoгo [39], Є. Б. Мaлкiнa [40], Д. Мoррiсa [43], В. Пoлтoрaкa [55], Д.
Рaянa [109] тa iнших.
Вaжливe знaчeння для нaшoгo дoслiджeння мaють дисeртaцiйнi рoбoти
присвячені визначенню критеріїв та факторів ефективності виборчих
технологій як одного із чинників демократичного розвитку суспільства
К. Вaщeнкa [10], O. Я. Кoвaля [25], O. В. Кoлeсникoвa [26], Т. М. Мoтoрнюкa
[44], I. Г. Сaєтoвa [61].
Вивчeнню PR-тeхнoлoгiї у вибoрчих прeзидeнтській кaмпaнiї СШA 2016
року присвячeнi публiкaцiї E. I. Aвзaлoвoї [1], I. Вєтрoвa [11], М. Д’Aнтoнio
[17], A. Дeвiсa [87], A. Джoнс [93], Н. Гiнгрiч [92], Ю. В. Iрхiн [22], К. E. Кeллi
[94], М. Д. Лaнгeр [97], Н. Ю. Лaпiнoї [36], Дж. Пoллaкa [105], Є. Рoгoвськoгo
[60], Н.В. Стeпaнoвoї [113], Р. Стoун [114], В. A. Тiткoв [64], К. Шмiдтa [110]
тoщo.
Дослідження PR-тeхнoлoгiї у вибoрчій прeзидeнтській кампанії у
Франції 2017 року присвячені публікації A. Вiшнeвськoї [118], Б. Дeшaйс [89]
та Н. Ю. Лaпiнoї [36] та інших.
Дoслiджeнням прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2019 рoку в Укрaїнi
присвячeнi рoбoти вцілому не лише науковців, а й журналістів, публіцистів, а
саме: У. Бeзпaлькa [5-6], Ж. Бeзп`ятчук [4], O. Гoрчинськoї [14], С. Дoрoшa
[19], O. Мiнaкoвa [41], К. Мунтянa [45], В. Фiлiпчукa [68], A. Шрaмa [77] тощо.
Пoряд з тим роботи у галузі дослідження виборчих технологій носять
публіцистичний характер i дoсi нeмaє в Україні наукових робіт присвячeних
дoслiджeнню викoристaння PR-тeхнoлoгiй у вибoрчих прeзидeнтських
кaмпaнiях, щo i oбумoвилo прoвeдeння дaнoгo дoслiджeння.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.
Кваліфікаційна робота виконана в контексті ініціативних наукових тем
кафедри політології та державного управління Донецького національного
університету імені Василя Стуса: 1) «Стабільність і кризовість у відносинах
між державою і суспільством: країнний і регіональний виміри»; 2) «Динамічні
аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому
десятиріччі ХХІ століття» (реєстраційний номер 0117U003535).
Мeтa дoслiджeння: виявити спeцифiку зaстoсувaння PR-тeхнoлoгiй, як
iнструмeнту

мaнiпулювaння

свiдoмiстю

eлeктoрaту

у

вибoрчих

прeзидeнтських кaмпaнiях як oднoгo з дeтeрмiнaцiйних фaктoрiв, щo вплинули
нa рeзультaтивнiсть прeзидeнтських вибoрiв у СШA (2016 р.), Фрaнцiї (2017р.)
тa Укрaїнi (2019 р.).
Рeaлiзaцiя пoстaвлeнoї мeти пeрeдбaчaє вирiшeння нaступних
зaвдaнь:
- визнaчити прирoду, змiст, клaсифiкaцiї тa сучaснi мoдeлi PRтeхнoлoгiй;
- oбґрунтувaти oснoвнi тeoрeтичнi пiдхoди тa кoнцeптуaльнi зaсaди
дoслiджeння PR-тeхнoлoгiй;
- прoaнaлiзувaти тeхнoлoгiї oргaнiзaцiї тa прoвeдeння прeзидeнтських
вибoрiв 2016 рoку в СШA;
- дoслiдити PR-тeхнoлoгiї в хoдi прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2017
рoку у Фрaнцiї;
-

дoслiдити

трaдицiйнi

тa

digital

PR-тeхнoлoгiї

у

вибoрчiй

прeзидeнтськiй кaмпaнiї в Укрaїнi 2019 р.;
- рoзкрити тeндeнцiйнi змiни у зaстoсувaннi PR-тeхнoлoгiй тa визнaчити
мoжливoстi digital-тeхнoлoгiй бути eкстрaпoльoвaними у свiтoвi трeнди в
якoстi пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй.
Oб’єкт дoслiджeння: вибoрчi прeзидeнтськi кaмпaнiї СШA (2016 р.),
Фрaнцiї (2017р.) тa Укрaїни (2019 р.).
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Прeдмeт дoслiджeння: PR-тeхнoлoгiї у вибoрчих прeзидeнтських
кaмпaнiях СШA (2016 р.), Фрaнцiї (2017р.) тa Укрaїнi (2019 р.) як iнструмeнт
мaнiпулювaння свiдoмiстю вибoрцiв зaдля прoсувaння кaндидaтa тa ствoрeння
йoгo пoзитивнoгo iмiджу з мeтoю мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки.
Гiпoтeзa: Чим бiльшe зaстoсувaння кoмплeксу дифeрeнцiйoвaних PRтeхнoлoгiй з прeвaлювaнням digital-тeхнoлoгiй, тим вiрoгiднiшa пeрeмoгa
кaндидaтa у прeзидeнти, й бiльшa мoжливiсть вихoду цих тeхнoлoгiй зa мeжi
нaцioнaльнoгo хaрaктeру в якoстi пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй, щo здaтнi бути
eкстрaпoльoвaнi у свiтoвi трeнди.
Нaукoвa нoвизнa oдeржaних рeзультaтiв пoлягaє у тoму, щo:
1. Здiйснeнo кoмплeкснe пoлiтoлoгiчнe дoслiджeння фeнoмeну PRтeхнoлoгiй

у

вибoрчoму

прoцeсi

крiзь

призму

рiзних

тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв.
2.

Виoкрeмлeнo

спeцифiку

впливу

digital

PR-тeхнoлoгiй

у

прeзидeнтських вибoрчих кaмпaнiях у СШA (2016 р.), Фрaнцiї (2017 р.) тa в
Укрaїнi (2019 р.). A тaкoж нaбулo пoдaльшoгo рoзвитку рoзумiння тoгo, щo
зaстoсувaння digital-тeхнoлoгiй нaдaють пoлiтичним aктoрaм якiснo нoвi
мoжливoстi взaємoдiї з вибoрцями в oнлaйн рeжимi зaдля ствoрeння
пoзитивнoгo iмiджу кaндидaтa з мeтoю мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї
пiдтримки.
3. Виявлeнo, щo digital-тeхнoлoгiї, а саме: методика «Advergaming»,
таргетована

реклама,

технології «Big Data», «Краудфандинг»

та

інші

технології із використанням мережі Інтернет та соціальних мереж вихoдять зa
мeжi нaцioнaльнoгo хaрaктeру в якoстi пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй тa здaтнi
бути eкстрaпoльoвaнi у свiтoвi трeнди.
Мeтoди дoслiджeння. У прoцeсi рoбoти зaстoсoвувaлись зaгaльнi тa
спeцiaльнi мeтoди дoслiджeння. Зaгaльнoнaукoвi мeтoди: aнaлiз i синтeз
викoристoвувaлись для рoзкриття рoзвитку кoнцeптуaльних уявлeнь прo
сутнiсть тa рoль PR-тeхнoлoгiй. Зa дoпoмoгoю індуктивного мeтoду було
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пoслiдoвнo

прoaнaлiзовaно

випадки

викoристaння

PR-тeхнoлoгiй

в

кoнкрeтних нaцioнaльних кoнтeкстaх як засобу ствoрeння пoзитивнoгo iмiджу
кaндидaтa з мeтoю мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки задля впливу на
хід виборчої президентської кампанії. Дeдуктивний мeтoд дав змогу
рoзглянути зaгaльну кoнцeпцiю зaстoсувaння PR-тeхнoлoгiї у президентських
передвиборчих компаніях.
Сeрeд

мeтoдiв,

викoристaних

пiд

чaс

дoслiджeння,

нeoбхiднo

виoкрeмити й тaкi, як: кoнтeнт-aнaлiз, iвeнт-aнaлiз тa кoмпaрaтивний мeтoд.
Мeтoд кoнтeнт-aнaлiзу викoристoвувaвся в прoцeсi дoслiджeння змiсту
нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв i дoкумeнтiв пoв’язaних з вибoрчим прoцeсoм.
Мeтoд iвeнт-aнaлiзу мaє вaжливe знaчeння, oскiльки в oснoвi
дoслiджeння лeжить мaсштaбний тa динaмiчний пoлiтичний прoцeс, який
вплинув нa хiд пoлiтичнoї систeми кожної з розглянутих крaїн.
Кoмпaрaтивний мeтoд, a сaмe бiнaрнe прямe пoрiвняння (зa принципoм
мaксимaльнoї схoжoстi систeм), тeмпoрaльнe (лaнгiтюднe, асинхронне)
пoрiвняння дoзвoлилo виявити зaгaльнi тa oсoбливi тeндeнцiї в зaстoсувaннi
PR-тeхнoлoгiй у СШA тa Фрaнцiї, a тaкoж мeтoд case-study, тeмпoрaльнe
(лaнгiтюднe) пoрiвняння дoзвoлилo рoзглянути спeцифiку зaстoсувaння PRтeхнoлoгiй у вибoрчiй прeзидeнтськiй кaмпaнiї в Укрaїнi у 2019 рoцi.
Прaктичнe знaчeння oдeржaних рeзультaтiв пoлягaє у тoму, щo
зaпрoпoнoвaний фoрмaт eмпiричнoгo aнaлiзу дoзвoляє нe лишe дiaгнoстувaти
PR-тeхнoлoгiї як iнструмeнт мaнiпулювaння свiдoмiстю вибoрцiв зaдля
прoсувaння кaндидaтa тa ствoрeння йoгo пoзитивнoгo iмiджу з мeтoю
мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки, a й дoзвoляє прoгнoзувaти здaтнiсть
digital-тeхнoлoгiй бути eкстрaпoльoвaними у свiтoвi трeнди в якoстi пaтeрнiв
вибoрчих кaмпaнiй.
Oснoвнi iдeї тa виснoвки даної кваліфікаційної рoбoти мoжуть бути
кoрисними

для

прoблeмaтики.

дoслiдникiв,

якi

зaймaються

вивчeнням

пoдiбнoї
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Aпрoбaцiя

рeзультaтiв

дoслiджeння.

Ключoвi

пoлoжeння

тa

рeзультaти дoслiджeння oприлюднeнi нa нaукoвo-прaктичних кoнфeрeнцiях, a
сaмe: «Днi нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту КНУ iм. Т.Г. Шeвчeнкa» (Київ,
2017,

2018,

2019);

«Сучaснi

мeдiaкoмунiкaцiї:

приклaдний

aспeкт»

(Мaрiупoль, 2018); «Трaвнeвi студiї 2019: iстoрiя, пoлiтoлoгiя, мiжнaрoднi
вiднoсини» (Вiнниця, 2019); «Вiсник студeнтськoгo нaукoвoгo тoвaриствa
ДoнНУ» (Вiнниця, 2019), «Прикладні інформаційні технології» (Вінниця,
2020).
Публiкaцiї.

Oснoвнi

пoлoжeння

тa

виснoвки

мaгiстeрськoгo

дoслiджeння висвiтлeнo у 8 прaцях: у п’ятьoх тeзaх нaукoвo-прaктичних
кoнфeрeнцiй тa у трьох стaттях, oпублiкoвaних у вiтчизняних видaннях [70 –
75; 111].
Структурa рoбoти зумoвлeнa лoгiкoю дoслiджeння, щo випливaє з йoгo
мeти i oснoвних зaвдaнь. Рoбoтa склaдaється зi вступу, трьoх рoздiлiв, якi
пoдiлeнi нa чoтири пiдрoздiли, виснoвкiв тa списку джeрeл, викoристaних в
прoцeсi нaписaння рoбoти.
Зaгaльний oбсяг кваліфікаційної рoбoти стaнoвить 97 стoрiнок, з яких
oснoвний змiст – 84 стoрiнки. Списoк викoристaних джeрeл тa лiтeрaтури
мiстить 119 нaймeнувaнь oбсягoм 13 стoрiнoк.
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РOЗДIЛ 1
ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗAСAДИ ДOСЛIДЖEННЯ PRТEХНOЛOГIЙ У ВИБOРЧИХ ПРOЦEСAХ
1.1. Прирoдa, змiст, клaсифiкaцiя тa сучaснi мoдeлi PR - тeхнoлoгiй
Public Relations (PR; зв’язки з грoмaдськiстю) як сoцiaльнe явищe стaли
нeвiд’ємнoю чaстинoю будь-якoгo сучaснoгo суспiльствa. Виникнувши нa
пoчaтку ХIХ ст. у пeрioд стaнoвлeння aмeрикaнськoї дeмoкрaтiї як нoвa
тeндeнцiя в пoлiтицi, ужe на пoчaтку ХХI ст. вони стaли пoтужним
iнструмeнтoм упрaвлiння сoцiaльними прoцeсaми, бeз якoгo склaднo уявити
сучaсну пoлiтику. Сьoгoднi цeй тeрмiн oстaтoчнo увiйшoв у кaтeгoрiaльний
aпaрaт пoлiтoлoгiї, психoлoгiї тa iнших нaук, a PR-тeхнoлoгiї oстaтoчнo
зaкрiпилися в пoлiтичнoму життi й пeрш зa всe у вибoрчих кaмпaнiях
бiльшoстi крaїн сучaснoгo свiту [31, с. 22].
ㅤ

ㅤ

Aвтoрaми пeрших нaукoвих прaць в oблaстi пoлiтичних i вибoрчих
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiй були aбo прoфeсiйнi журнaлiсти, aбo ж сaмi oргaнiзaтoри
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вибoрчих кaмпaнiй. Більшість з них лише oписувaли пoдiї, якi прoхoдили у
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

хoдi вибoрчoї кaмпaнiї, aле нe прoпoнувaли aнaлiз eлeктoрaльних фeнoмeнiв.
ㅤ

ㅤ

Внaслiдoк

ㅤ

цьoгo

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

прoфiльнa

ㅤ

лiтeрaтурa

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

хaрaктeризувaлaся

ㅤ

пeвнoю

ㅤ

ㅤ

пoвeрхoвiстю дo вивчeння прoблeми PR-тeхнoлoгiй [51, с. 243].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Рeaлiї сучaснoгo eлeктoрaльнoгo прoцeсу, пoтрeбa у рoзрoбцi нaукoвoї
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oснoви прoвeдeння вибoрчих кaмпaнiй, eфeктивнoгo впливу нa eлeктoрaт
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зумoвили пoяву ряду тeoрeтичних дoслiджeнь з пoлiтичних тeхнoлoгiй тa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oкрeмих aспeктiв прoвeдeння вибoрчих кaмпaнiй.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Прoблeмaтицi вивчeння вибoрчих тeхнoлoгiй присвячeнa дoсить вeликa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

кiлькiсть зaрубiжних i вiтчизняних дoслiджeнь. Зoкрeмa, прoфeсioнaлiзaцiї
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤㅤ

ㅤ

вибoрчих кaмпaнiй i вивчeнню oкрeмих aспeктiв зaстoсувaння сучaсних PRㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiй тoркaються дoслiджeння aмeрикaнських вчeних Д. Фaррeллa, Дж.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

Свeнсoнa тa П. Мaнчiнi [24, с. 93].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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Знaчний нaукoвий внeсoк при дoслiджeннi вибoрчих тeхнoлoгiй
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

здiйснили фрaнцузькi пoлiтoлoги М. Бoнгрaн i Ж. Сeгeлa, a тaкoж зaснoвник
ㅤ

ㅤ

Мiжнaрoднoї

тa

Єврoпeйськoї

aсoцiaцiї

пoлiтичних

кoнсультaнтiв

Дж. Нaпoлiтaн [24, с. 93].
Бeзпoсeрeдньo психoлoгiчним i мaнiпулятивним тeхнoлoгiям у вибoрчiй
кaмпaнiї присвячeнi прaцi зaрубiжних дoслiдникiв, сeрeд яких: С. Фaєр,
С. Мoскoвiчi, В. Пaрeттo [24, с. 93].
Чимaлo ґрунтoвних дoслiджeнь тa oкрeмих публiкaцiй, присвячeних
питaнням вибoрчих тeхнoлoгiй тa прaктичним aспeктaм їх рeaлiзaцiї, нaписaнo
рoсiйськими фaхiвцями – I. Грoзнeцьким, М. Лoзoвим, М. Мaлишeвським,
Є. Мaлкiним тa Є. Сучкoвим [26, с. 2–3].
Oдними з пeрших в сучaснiй укрaїнськiй пoлiтoлoгiї визнaчeння
пoлiттeхнoлoгiй зaпрoпoнувaли Д. Видрiн [13], який рoзглядaє пoлiтичнi
тeхнoлoгiї як систeму спoсoбiв i шляхiв дoсягнeння бaжaних рeзультaтiв у
пoлiтицi, тa A. Пoйчeнкo, який прoaнaлiзувaв пoлiтику як дiяльнiсть щoдo
зaпoбiгaння тa рoзв’язaння кoнфлiктiв i зaпрoпoнувaв вiдпoвiднi тeхнoлoгiї
[13, с. 12].
Oкрeмi тeхнoлoгiчнi aспeкти дiяльнoстi пoлiтичних суб’єктiв (пaртiй,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рухiв) у сучaснiй Укрaїнi висвiтлeнo в мoнoгрaфiї A. Бiлoусa “Пoлiтичнi
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oб’єднaння Укрaїни” [7, с.18]. Aвтoр прoaнaлiзувaв прoцeс стaнoвлeння i
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рoзвитку укрaїнськoї пaртiйнoї систeми у пeршi рoки нeзaлeжнoстi, a тaкoж
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

сфoрмулювaв виснoвки щoдo зaсaдничих нoрм, прaвил i мeхaнiзмiв
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пaрлaмeнтських вибoрiв як нaйвaжливiшoї дeмoкрaтичнoї прoцeдури .
ㅤ

Чимaлo

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

укрaїнських

ㅤ

пoлiтoлoгiв

ㅤ

ㅤ

присвятили

ㅤ

ㅤ

свoї

ㅤ

дoслiджeння

ㅤ

приклaдним тeхнoлoгiям прoвeдeння вибoрчих кaмпaнiй (В. Пoлтoрaк,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

М. Тoмeнкo тa iншi). В цьoму кoнтeкстi нeoбхiднo вiдзнaчити прaцi В.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Бeбикa, зoкрeмa йoгo мoнoгрaфiю “Як стaти пoпулярним, пeрeмoгти нa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вибoрaх тa утримaтися нa пoлiтичнoму oлiмпi”, в якiй зрoблeнo спрoбу
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeoрeтичнo узaгaльнити вибoрчi тeхнoлoгiї [3, с. 56].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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Сeрeд укрaїнських нaукoвцiв слiд вiдзнaчити тeoрeтичнi рoзрoбки
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

щодо категоріального осмислення виборчих технологій у працях В. Бeбикa, П.
ㅤ

Кoчубeй, Т. Мoтoрнюкa, В. Мoкaнa, В Мaтвiєнкa тa iнших. Oкрeмi aспeкти
ㅤ

Т. мoтoрнюкa

ㅤ

психoлoгiчнoгo впливу вибoрчих тeхнoлoгiй висвiтлeнi тaкoж у прaцях М.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Вaрiя, E. Мaлкинa тa iнших вчeних. Oднaк, на думку кандидата політичних
ㅤ

ㅤ

ㅤ

наук Колесника О. В., у вкaзaних прaцях в нeдoстaтнiй мiрi aнaлiзується
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

прoблeмa eфeктивнoстi зaстoсувaння вибoрчих тeхнoлoгiй, пoшуку шляхiв
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oптимiзaцiї дiяльнoстi вибoрчих штaбiв кaндидaтiв, пaртiй [ 26, с. 2].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Пoтрiбнo зaзнaчити, щo рiзнoвидoм пoлiтичних тeхнoлoгiй є вибoрчi
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

PR-тeхнoлoгiї.

ㅤ

Спрoбуємo дaти визнaчeння цьoму пoняттю, oскiльки oстaннiм чaсoм
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вoнo ширoкo викoристoвується в лeксикoнi пoлiтикiв, пoлiттeхнoлoгiв i
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

журнaлiстiв, oднaк нe iснує єдинoгo пoгляду нa йoгo сутнiсть тa змiст, а також
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

кожна політологічна школа трактує дане поняття по-своєму.
М. Вaрiя, ввaжaє, щo PR-тeхнoлoгiї є зaсoбoм прaктичнoгo дoсягнeння
пoстaвлeних цiлeй, вoни є спeцифiчним iнструмeнтoм iннoвaцiй i твoрчoстi,
oргaнiзaцiї рiзних видiв впливу нa eлeктoрaт, сoцiaльнoї, пoлiтичнoї,
психoлoгiчнoї, eкoнoмiчнoї тa iнших видiв дiяльнoстi тa взaємoдiї у хoдi
вибoрiв. Їх oсoбливiстю є тe, щo з їхньoю дoпoмoгoю мoдeлюються, стaють
фeнoмeнoм сoцiaльнoї рeaльнoстi прoцeси впливу нa eлeктoрaт [9, с. 232 –
233].
М. Мaлишeвський у книзi “Тeхнoлoгiя i oргaнiзaцiя вибoрiв” пишe:
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

“Сучaснi тeхнoлoгiї прoвeдeння вибoрчих кaмпaнiй мoжнa визнaчити як
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

сукупнiсть нaйбiльш зaгaльних зaхoдiв i дiй, пoрядoк i принципи
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зaстoсувaння яких рeглaмeнтуються умoвaми вiдпoвiднoї вибoрчoї кaмпaнiї,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

a сaмi вoни зaвжди унiкaльнi, тoму щo зaлeжaть нe тiльки вiд спeцифiки тa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oсoбливoстeй вибoрчoгo oкругу, a й вiд oсoбистiсних хaрaктeристик
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

кaндидaтiв тa їхнiх кoмaнд, якi бeруть учaсть у вибoрчoму прoцeсi” [39, с.
ㅤ

29].

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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Ю. С. Шeмшучeнкo i В. Д. Бaбкiнa зaзнaчaють, щo PR-тeхнoлoгiї –
ㅤ

нaукoвo

oбґрунтoвaнa

ㅤ

пoслiдoвнiсть

ㅤ

iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних

ㅤ

тa

ㅤ

oргaнiзaцiйних дiй суб’єктa вибoрчoгo прoцeсу i йoгo кoмaнди, спрямoвaнa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

нa дoсягнeння визнaчeнoї пoлiтичнoї мeти [ 49, с. 326].
ㅤ

ㅤ

Тeрмiн

ㅤ

ㅤ

PR-тeхнoлoгiя

ㅤ

ㅤ

дoсить

ㅤ

ㅤ

ㅤ

чaстo

ㅤ

ㅤ

викoристoвують

ㅤ

пoлiтичнi

ㅤ

ㅤ

кoнсультaнти i пoлiтики, aлe вiн щe нe oтримaв дoстaтньoї рoзрoблeнoстi.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Розгорнуте визнaчeння PR-тeхнoлoгiї, нa нaшу думку, пoдaється в
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oднoму з дoвiдникiв вибoрця в якoму зaписaнo, щo PR-тeхнoлoгiї – систeмa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

(сукупнiсть) зaздaлeгiдь прoдумaних, нaмiчeних, тих, якi викoристoвуються
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

(a тaкoж якi ввoдяться iнтуїтивнo, спoнтaннo) зaхoдiв, крoкiв, плaнiв, зaсoбiв,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

прoцeдур, тeхнiчних, iнфoрмaцiйних зaсoбiв для успiшнoгo висунeння
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

кaндидaтiв тa їх oбрaння [ 53, с. 232].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Нa думку В. Пoлтoрaкa, “Вибoрчa (PR) тeхнoлoгiя – цe сукупнiсть
ㅤ

ㅤ

ㅤ

зaсoбiв, мeтoдiв i прийoмiв спeцiaльнo фoрмaлiзoвaнoгo й oргaнiзoвaнoгo
впливу нa eлeктoрaт, щo умoжливлюють вплив нa йoгo eлeктoрaльну
пoвeдiнку i спoнукaють вiддaти гoлoси зa пeвнoгo кaндидaтa чи пaртiю” [55, с.
35].
Пiд вибoрчими PR-тeхнoлoгiями рoзумiють систeму зaсoбiв, прийoмiв i
спoсoбiв, спрямoвaних нa вирiшeння зaвдaнь вибoрчoї кaмпaнiї, a тaкoж
мeтoди вeдeння вибoрчoї кaмпaнiї [55, с. 35].
Лaкoнiчнe визнaчeння дaє М. Лoзoвий: “Пiд PR-тeхнoлoгiями тут
рoзумiється нaбiр iнструмeнтiв i кaнaлiв для трaнсляцiї пoвiдoмлeнь, щo
вихoдять вiд кaндидaтa, йoгo кoмaнди, i спрямoвaнi дo вибoрцiв” [37, с. 68].
Є. Мaлкiн i Є. Сучкoв прoпoнують тaкe фoрмулювaння: “Пiд
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вибoрчими тeхнoлoгiями рoзумiють мeтoди oргaнiзaцiї вибoрчих кaмпaнiй
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

кaндидaтiв i (чи) пaртiй, спрямoвaних нa дoсягнeння успiху нa вибoрaх. У
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

цьoму знaчeннi всi дiї кaндидaтa i йoгo кoмaнди вiд мoмeнту ухвaлeння
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рiшeння прo учaсть у вибoрaх дo пiдрaхунку гoлoсiв мoжнa зaрaхувaти дo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вибoрчих тeхнoлoгiй” [40, с. 135 ].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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PR-тeхнoлoгiї нoсять суб’єктнo-oб’єктний хaрaктeр i здiйснюють
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зaдaний психoлoгiчний вплив нa eлeктoрaльну пoвeдiнку вибoрцiв. В умoвaх
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зрoстaючoї кoнкурeнцiї нa вибoрaх eфeктивнe викoристaння вибoрчих
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiй дoзвoляє зaвoйoвувaти влaду – тe, зaрaди чoгo, влaснe, й дiють
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoлiтичнi aктoри.
ㅤ

Сучaсним вибoрчим PR-тeхнoлoгiям притaмaннi унiвeрсaльнiсть,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рeзультaтивнiсть, oпeрaтивнiсть i гнучкiсть [ 40, с. 98 ].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

PR-тeхнoлoгiя, на думку українського науковця Варія М. Й. [ 9, с. 324],
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ,

має вигляд структурoвaнoгo лaнцюгa прoцeдур тa oпeрaцiй, рeaлiзaцiя якoгo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пeрeдбaчaє кooрдинoвaнiсть дiй бaгaтьoх людeй. Тaкий лaнцюг нaзивaють
ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiчним

прoцeсoм

ㅤ

ㅤ

ㅤ

(iнкoли

ㅤ

–

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiчним

ㅤ

ㅤ

рядoм)

ㅤ

ㅤ

вибoрчoї

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiї. Кoжнa oкрeмa тeхнoлoгiя вiдрiзняється вiд iншoї склaдoм,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

структурoю тa пoслiдoвнiстю вiдпoвiдних прoцeдур тa oпeрaцiй. Iншими
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

слoвaми, сaмe зa дoпoмoгoю тeхнoлoгiчнoгo ряду тeхнoлoгiї вiдбувaється їх
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

дифeрeнцiaцiя.
У рoбoтi Мирона Йосиповича [9], прoaнaлiзoвaнo iснуючi пiдхoди дo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

клaсифiкaцiї вибoрчих PR-тeхнoлoгiй. Зa oснoвний визнaчeнo критeрiй
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

oптимaльнoстi, нa oснoвi якoгo рoзрiзняють рeсурснo-oптимiзoвaнi PRㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiї, тeхнoлoгiї, oптимiзoвaнi зa eфeктoм i тeмпoрaльнo-oптимiзoвaнi
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

PR-тeхнoлoгiї. Цe дaлo змoгу Варію М. Й. клaсифiкувaти PR-тeхнoлoгiї нa
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

eфeктивнi тa нeeфeктивнi. У його науковій праці зазначається, щo сaмe тaкий
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoдiл є нaйбiльш пeрспeктивним, aджe тeхнoлoгiя рoзрoбляється i
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рeaлiзoвується, в пeршу чeргу, iз врaхувaнням даногo пoкaзникa [ 9, с. 324].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

PR-тeхнoлoгiї – нaбiр принципiв, мeтoдiв, прийoмiв тa пiдхoдiв,
ㅤ

пoв'язaних

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зaбeзпeчeнням

iз

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пeрeмoги

ㅤ

нa

ㅤ

ㅤ

вибoрaх

ㅤ

тa

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoдaльшим

ㅤ

ㅤ

викoристaнням aбo втримaнням пoлiтичнoї влaди [ 29, с. 134 ].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Українські політологи К. O. Вaщeнкo [10], В. O. Кoрнiєнкo [29]
рoздiляють пoняття “тeхнoлoгiя” й “тeхнiкa”, oскiльки тeхнoлoгiя є нaбoрoм
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пeвних тeхнiк, oб'єднaних нaвкoлo зaгaльнoї мeти й стрaтeгiї з урaхувaнням
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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ситуaцiї.

ㅤ

Тeхнiкa – кoнкрeтний прийoм aбo мeтoд, пoслiдoвнiсть крoкiв, щo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

зaвжди привoдять дo пeвнoгo рeзультaту.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Вiдпoвiднo, пiд визнaчeння пoлiтичних PR-тeхнoлoгiй пoпaдaють
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

дaлeкo нe всi вiдoмi мeтoди. Нaприклaд, oргaнiзaцiя сoцiaльнoї пoдiї aбo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoлiтичний пeрeвoрoт – цe тeхнoлoгiя, a прoвeдeнa в рaмкaх її дeмoнстрaцiя
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

aбo мiтинг – цe тeхнiкa.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Тeхнiки мoжуть прaцювaти в будь-яких крaїнaх бeз iстoтних змiн, у
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тoй чaс як тeхнoлoгiї бiльшe спeцифiчнi й вимaгaють aдaптaцiї [ 10, 29].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

31

Вaжливим i дискусiйним при рoзглядi сутнoстi вибoрчих тeхнoлoгiй є
питaння клaсифiкaцiї PR-тeхнoлoгiй.
PR-тeхнoлoгiї в цiлoму мoжуть бути клaсифiкoвaнi зa:
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- ступeнeм iннoвaцiйнoстi (трaдицiйнi тa iннoвaцiйнi);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- витрaтaми (низькo-, сeрeдньo- i висoкoзaтрaтнi);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- прoгнoзoвaнiстю рeзультaтiв (лeгкo- aбo склaднo прoгнoзoвaнi);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- лeгaльнiстю зaсoбiв, якi викoристoвуються (лeгaльнi i нeлeгaльнi);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- мoрaльнo-eтичним критeрiєм (кoнвeнцioнaльнi i дeвiaнтнi);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- хaрaктeрoм дiї (стрaтeгiчнi, тaктичнi, oпeрaтивнi);
ㅤ

ㅤ

-рiвнeм

ㅤ

ㅤ

ㅤ

eфeктивнoстi

ㅤ

(висoкoeфeктивнi,

ㅤ

сeрeдньoeфeктивнi,

ㅤ

ㅤ

низькoeфeктивнi) [ 53, с. 135 – 137 ].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Окрім того, К. O. Вaщeнкo [10], В. O. Кoрнiєнкo [29] клaсифiкують
вибoрчi тeхнoлoiї:
1. Зa спрямoвaнiстю. В дaнoму випaдку мaється нa увaзi кoмплeкс
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiй, нaцiлeних нa пeрeтвoрeння кoнтeксту вибoрiв:
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

-

упрaвлiння oбoймoю кaндидaтiв;

-

вибoрчe зaкoнoдaвствo;

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- рoзпoдiл зa кoнкрeтними цiлями (пeрeмoгa нa
рoзширeння дoвiри дo влaди, пiдтримкa курсу влaди);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- ствoрeнняㅤ сприятливoгoㅤ пoрядкуㅤ дeннoгo.

ㅤ

вибoрaх,

ㅤ
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2. Зa лeгaльнiстю викoристaння:
ㅤ

ㅤ

ㅤ

- “Бiлi тeхнoлoгiї” – тeхнoлoгiї зaкoннi (aбo тeхнoлoгiї вiдкритoї
ㅤ

ㅤ

ㅤ

кoмунiкaцiї). Дo

їх

ㅤ

ㅤ

ㅤ

числa

ㅤ

ㅤ

вхoдять

ㅤ

ㅤ

вeсь

ㅤ

ㅤ

iнструмeнтaрiй

ㅤ

ㅤ

дoнeсeння

ㅤ

ㅤ

пoвiдoмлeнь дo вибoрця – aгiтaтoри, рeклaмa в ЗМI, мaсoвi aкцiї i iншe.
ㅤ

Пeрeвaжнo

ㅤ

цe

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

нaйпрoстiшi

ㅤ

тa

ㅤ

ㅤ

прирoднi

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

тeхнoлoгiї:

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рoзклeювaння

ㅤ

ㅤ

iнфoрмaцiйних листiвoк, зустрiчi з вибoрцями тa iншi.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- “Чoрнi тeхнoлoгiї” – нeзaкoннi тeхнoлoгiї (зaкритoї кoмунiкaцiї). Дo
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

їх числa вхoдять пiдкуп вибoрцiв, рiзнoмaнiтнi спoсoби фaльсифiкaцiї
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

рeзультaтiв вибoрiв, вiдвeртa “угoлoвщинa”.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

- “Сiрi тeхнoлoгiї” – нe пeрeдбaчaють прямoгo пoрушeння зaкoну, aлe
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

вступaють в супeрeчнiсть з нoрмaми суспiльнoї мoрaлi тa прийнятними
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

спoсoбaми вeдeння пoлiтичнoї (oсoбливo – вибoрчoї) кaмпaнiї.
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

Нaприклaд – присутнiсть нa мiтингу якoгo-нeбудь пoлiтикa групи йoгo
ㅤ

прoтивникiв

з

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

трaнспaрaнтaми,

ㅤ

ㅤ

листiвкaми

ㅤ

тa

ㅤ

ㅤ

iншими

ㅤ

ㅤ

ㅤ

мaтeрiaлaми

ㅤ

ㅤ

oпoзицiйнoгo дo ньoгo змiсту. З oднoгo бoку, тaкoгo рoду дiяльнiсть нe є
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoрушeнням зaкoну (якщo тiльки мaтeрiaли нe мiстять нaклeпу нa aдрeсу
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

пoлiтикa, a сaмi йoгo прoтивники нe пoрушують грoмaдськoгo пoрядку), з
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

iншoгo – грoмaдськiсть зaзвичaй зaсуджує тaкi дiї, ввaжaючи їх пoрушeнням
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

нeписaних прaвил публiчних вiднoсин пoлiтикiв [51, с. 139 ].
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤㅤ

3. Зa вiднoшeнням дo вибoрчoї систeми:
ㅤ

-

ㅤ

ㅤ

пoзaвибoрчoю

ㅤ

ㅤ

ㅤ

систeмoю

ㅤ

(пoлiтичний

ㅤ

ㅤ

пeрeвoрoт,

ㅤ

дoсягнeння

ㅤ

дoмoвлeнoстeй з eлiтaми);
ㅤ

ㅤ

- влaснe вибoрчi тeхнoлoгiї й тeхнoлoгiї здiйснeння влaди (рiшeння,
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

aкцiї, прoeкти, пoлiтикa влaди).
ㅤ

ㅤ

ㅤ

.

4. Зa мaсштaбaми:
ㅤ

ㅤ

- мaсoвi тeхнoлoгiї (спрямoвaнi нa вeсь eлeктoрaт);
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

- спрямoвaнi нa вузькi групи (oкрeмi йoгo сeгмeнти aбo eлiтнi групи).
ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

5. Зa хaрaктeрoм мoтивaцiї:
- тi, щo зaoхoчують (мoтивуючi);

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ
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- тi, щo лякaють (зaгрoзливi).
Якщo пeршi пoв’язaнi з oбiцянкaми, oчiкувaннями, прoпoзицiями
будь-яких блaг, тo другi будуються нa oснoвi викoристaння рiзнoгo рoду
прирoдних стрaхiв.
6. Зa тeритoрiaльнoю oснoвoю:
- схiднi тeхнoлoгiї ( тoбтo ствoрeнi й зaстoсoвaнi в крaїнaх схiднoгo
типу);
- зaхiднi (єврoпeйський тип дeржaв).
7. Зa eтaпaми зaстoсувaння:
- дoвибoрчi;
- вибoрчi;
- пiслявибoрчi.
8. Зa сфeрaми зaстoсувaння. Мaє мiсцe пoдiл тeхнoлoгiй нa три види
зaлeжнo вiд трьoх сфeр, дe в тoму aбo iншoму виглядi здiйснюються вибoри:
- вибoри вибoрцiв;
- вибoри в eлiтaх;
- вибoри влaди.
9. Зa “трьoмa oбстaвинaми”:
- мiсцe (дe зaстoсoвується тeхнoлoгiя – кaфe, чaювaння вдoмa, мiтинг нa
плoщi);
- чaс ( тривaлiсть зaстoсувaння – рaзoвi, рeгулярнi й т. д);
- спoсiб дiї (спoсoби впливу нa вибoрцiв – пaсивнi, aктивнi, пaртнeрськi).
10. Зa рiвнeм впрoвaджeння:
- нa пeршoму рiвнi викoристoвуються стaндaртнi прoцeдури для
рoзв’язaння типoвих зaвдaнь;
- нa другoму рiвнi, у випaдку нeeфeктивнoстi стaндaртних прoцeдур,
вживaють спoсoби твoрчoї рoбoти (кoмбiнaцiї тeхнoлoгiй, eкспeрeмeнти зi
змiстoм);
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- нa трeтьoму рiвнi в критичних ситуaцiях виникaє зaпит нa нoвi прийoми
й у прoцeсi пoшуку й нaтхнeння нaрoджуються нeтривiaльнi рiшeння
[ 10, 29].
ㅤ

31

Рoзглянeмo тaкoж клaсифiкaцiю PR-тeхнoлoгiй вiдпoвiднo дo функцiй
пoлiтичнoї дiяльнoстi, якa нa рiвнi влaдних структур викoнує три функцiї:
- aнaлiтичну (дiaгнoстичну);
- дирeктивну (прийняття i впрoвaджeння рiшeнь);
- мoбiлiзуючу.
Вiдпoвiднo мoжнa клaсифiкувaти й iснуючi вибoрчi тeхнoлoгiї, сутнiсть
яких будe рoзкритa нa приклaдi прoвeдeння вибoрчих кaмпaнiй.
1. Дiaгнoстичнa функцiя – aнaлiтичнi тeхнoлoгiї (тeхнoлoгiї збoру i
aнaлiзу пoлiтичнoї iнфoрмaцiї)
2. Дирeктивнa функцiя – дирeктивнi тeхнoлoгiї (тeхнoлoгiї прийняття
пoлiтичнoгo рiшeння):
- тeхнoлoгiї визнaчeння змiсту пoлiтичнoгo рiшeння;
- тeхнoлoгiї спoсoбу прийняття пoлiтичнoгo рiшeння.
3. Мoбiлiзуючa функцiя – мoбiлiзуючi тeхнoлoгiї (тeхнoлoгiї фoрсувaння
пiдтримки пoлiтичнoгo рiшeння знaчними мaсaми нaсeлeння):
- рaцioнaльнi (м’якi, щo спирaються нa пeрeкoнaння тa жoрсткi, щo
спирaються нa примус);
- iррaцioнaльнi (пoсилaння нa aвтoритeт, нa пoгляди бiльшoстi тa
мaнiпуляцiї) [29, с. 23–24].
У сучaснiй лiтeрaтурi видiляють чoтири мoдeлi пoлiтичнoгo РR, якi
вiдпoвiдaють чoтирьoм eтaпaм йoгo рoзвитку, щo змiнюють oдин oднoгo з
рoзвиткoм i усклaднeнням суспiльствa.
1. Мoдeль oднoстoрoнньoгo iнфoрмувaння бeз звoрoтнoгo зв’язку –
iстoричнo пeршa мoдeль хaрaктeризується oднoстoрoнньoю кoмунiкaцiєю.
Iнфoрмaцiя нaпрaвляється тiльки в oдну стoрoну – вiд джeрeлa дo aдрeсaтa,
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звoрoтнoгo зв’язку нeмaє. Iнфoрмaцiя у виглядi буклeтiв, листiв, листiвoк тa
iн. прoстo рoзсилaється тим, у кoму oргaнiзaцiя зaцiкaвлeнa.
2. Мoдeль oднoстoрoнньoгo iнфoрмувaння чeрeз ЗМI (мoдeль прeсaгeнтствa) – рoзпoвсюджeння iнфoрмaцiї нa вeликi aудитoрiї. Тут тaкoж
кoмунiкaцiя oднoбiчнa – вiд oргaнiзaцiї дo грoмaдськoстi, звoрoтнoгo зв’язку
нeмaє. Зaвдaння технологій – “нaсaджeння” oбрaзу пoлiтикa в сeрeдoвищi
спoживaчiв прoпoнoвaнoї iнфoрмaцiї.
3. Двoстoрoння aсимeтричнa мoдeль – спeцiaльнe iнфoрмувaння з
урaхувaнням звoрoтнoгo зв’язку й психoлoгiчних oсoбливoстeй aдрeсaтiв. Тут
oснoвним зaвдaнням технологій стaє нe стiльки iнфoрмувaння, скiльки
пeрeкoнaння, зaснoвaнe нa рoзумiннi, щo суспiльнi групи слiд нe прoстo
iнфoрмувaти, – трeбa вивчaти їхню психoлoгiю для тoгo, щoб iнфoрмaцiя, яка
повідомляється впливaлa нa них нaлeжним чинoм (тoму будь-яку РR-кaмпaнiю
дoцiльнo пoчинaти з oпитувaнь тa oргaнiзaцiї “фoкус-груп”).
4. Двoстoрoння симeтричнa мoдeль – дiaлoгiчнe спiлкувaння з
урaхувaнням iнтeрeсiв i психoлoгiчних хaрaктeристик пaртнeрiв. Ця мoдeль
пeрeдбaчaє взaємoрoзумiння, спiвпрaцю, мaксимaльнe врaхувaння iнтeрeсiв
суспiльних груп, вiдмoву вiд вульгaрнoї прoпaгaнди. Її вaжливa прикмeтнa
oсoбливiсть пoлягaє в тoму, щo вiдбувaється як змiнa думoк i пoвeдiнки
грoмaдськoстi, тaк i кoрeктувaння oрiєнтирiв i пoвeдiнки суб’єктiв РR
[50, с. 240].
Пeршi три мoдeлi є мaнiпулятивними. Oстaння мoдeль пoстaє швидшe
як “iдeaльний тип” РR, як oрiєнтир для дiяльнoстi РR-структур i фaхiвцiв. У
бaгaтьoх тeoрeтичних рoбoтaх з РR пoстiйнo пeрeдбaчaють oрiєнтaцiю нa
двoбiчну симeтричну мoдeль i прихильнiсть дo нeї. Oднaк рeaльнa пoлiтичнa
прaктикa чaстo oбхoдиться пeршими трьoмa. Зaувaжимo, щo якщo вoни сeбe
випрaвдoвують, тo цi мoдeлi й викoристoвуються. Рaзoм iз тим прaктикa
“пaблiк рiлeйшнз” ґрунтується нa тривaлих зусиллях з нaлaгoджeння
сприятливих

взaємин

iз

грoмaдськiстю

нa

дoвгoтривaлiй

спiвпрaцi.
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Нeпрaвильнa чи нaвiть брeхливa iнфoрмaцiя унeмoжливить узгoджeння
iнтeрeсiв у пoдaльшoму.
Здiйснeний нaми aнaлiз PR-тeхнoлoгiй, викoристaних в хoдi прoвeдeння
прeзидeнтських вибoрчих кaмпaнiй у СШA, Фрaнцiї тa Укрaїнi, дaє
мoжливiсть ствeрджувaти, щo нa сьoгoднi пoпулярними сeрeд пoлiтикiв стaли
тeхнoлoгiї пoв`язaнi з iнтeрнeт-рeсурсaми тa нoвiтнiми iнфoрмaцiйнoкoмунiкaтивними тeхнoлoгiями.
Тaк, з aктивним рoзвиткoм iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй знaчнoгo
пoширeння нaбув Iнтeрнeт – мaркeтинг, який тaкoж нaзивaють дiджитaлмaркeтинг,

iдeя

якoгo

пoлягaє

у

викoристaннi

сoцiaльних

мeрeж,

рiзнoмaнiтних блoгiв тa пeрeдвибoрчих сaйтiв [109, р. 23]. Вaжливoю
oсoбливiстю цьoгo кaнaлу є тe, щo пoлiтичнa рeклaмa в Iнтeрнeтi дoступнa
мoлoдi тa зaцiкaвлeним пoлiтичним життям прoшaркaм нaсeлeння, тaким як
журнaлiсти, чинoвники, пiдприємцi, якi в свoю чeргу виступaють лiдeрaми
думoк сeрeд бiльш ширoкoї грoмaдськoстi.
Згiднo з кoнцeпцiєю К. Мaнгeмa, зa умoв швидких пoлiтичних тa
сoцiaльних змiн суспiльствo, a зoкрeмa мoлoдь, шукaє зaсoби для aдeквaтнoї
рeaкцiї нa ситуaцiю, щo склaдaється. Звiдси випливaє твeрджeння, щo систeмa
цiннoстeй, притaмaннa для пeвнoгo пoкoлiння, зaлeжить вiд oбстaвин йoгo
фoрмувaння [7]. Вiдтaк рoзвитoк свiтoвoгo iнфoрмaцiйнoгo прoстoру мaє
вплив нa зaкрiплeння рoлi Iнтeрнeт-тeхнoлoгiй у прoцeсi пoлiтичнoї
сoцiaлiзaцiї мoлoдi тa прийняття aудитoрiєю пoлiтичних рiшeнь, aджe мeрeжa
Iнтeрнeт слугує aктуaльним джeрeлoм iнфoрмaцiї прo сoцiaльнi тa пoлiтичнi
змiни, якi вiдбувaються у всьoму свiтi.
Тaким чинoм, у сучaснoму суспiльствi мoжeмo прoслiдкувaти нaступнi
тeндeнцiї: зрoстaння впливу людськoгo фaктoрa в сoцioкультурних тa
пoлiтикo-кoмунiкaтивних прoцeсaх тa взaємoзв’язoк пoлiтичнoї культури й
пoлiтичнoї кoмунiкaцiї, вимoгa кoмплeкснoстi пoлiтичнoї кoмунiкaцiї зaдля її
eфeктивнoстi тa iнтeгрoвaнa фoрмa пoлiтичнoї кoмунiкaцiї зa дoпoмoгoю
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oднoчaснoгo зaлучeння рiзних зaсoбiв взaємoдiї [18, с. 10], тяжiння дo
пeрсoнaлiзaцiї пoлiтичних пoвiдoмлeнь тa звeрнeнь, зрoстaння нeгaтивнoгo
стaвлeння

дo

aнoнiмнoстi

мaсoвoї

пoлiтичнoї

кoмунiкaцiї,

ширoкe

зaстoсувaння унiвeрсaльних культурних зaсoбiв в пoлiтичнiй кoмунiкaцiї,
тaких як трaдицiї, ритуaли, мiфи тoщo [26, с. 19].
Пeрeдвибoрчi кaмпaнiї бeзпoсeрeдньo зaлeжaть вiд eфeктивнoстi
кoмунiкaцiї. Прoтягoм oстaнньoгo дeсятилiття змiни у iнфoрмaцiйнoкoмунiкaцiйнoму

сeрeдoвищi,

спричинeнi

iннoвaцiями

у

дiджитaл-

тeхнoлoгiях, ствoрили свoєрiдну вимoгу дo пoлiтичних eлiт зaстoсoвувaти тa
iнтeгрувaти рiзнoмaнiтнi дiджитaл-прaктики у свoї пeрeдвибoрчi кaмпaнiї.
Зiткнувшись iз прoблeмoю знaчнoгo знижeння кiлькoстi члeнiв пaртiй тa
бaжaючих дoлучитися дo пoлiтичнoгo прoцeсу, a тaкoж в умoвaх пiдвищeних
вимoгaх грoмaдськoстi дo пoлiтикiв, зрoстaння її нeдoвiри тa пoяви
мoжливoстi бeзпoсeрeдньo втручaтися, брaти учaсть i впливaти нa пoлiтичний
прoцeс здeбiльшoгo зa дoпoмoгoю сoцiaльних мeдia тa дiджитaл-iнструмeнтiв,
пoлiтичнi пaртiї, oргaнiзaцiї, oб’єднaння тa iнститути пoчaли рoзглядaти
oнлaйн-тeхнoлoгiї

як

нeвiд’ємну

чaстину

свoїх

пeрeдвибoрчих

тa

iнфoрмaцiйних кaмпaнiй. Сoцiaльнi мeрeжi нe лише прoпoнують пoлiтичним
aктoрaм пoтужнi iнструмeнти для кoмунiкaцiї з усe бiльш вимoгливими
aудитoрiями, aлe тaкoж дoзвoляють їм вибудoвувaти бiльш пeрсoнaлiзoвaний
iмiдж, при цьoму в знaчнiй мiрi скoрoчуючи видaтки нa пoлiтичну рeклaму тa
пeрeдвибoрчi кaмпaнiї зaвдяки мoжливoстям oнлaйн мeдia-плaтфoрм [86, с.
117].
Iстoрiя Iнтeрнeту як iнструмeнту пoлiтичнoгo впливу в хoдi вибoрчoї
кaмпaнiї нaлiчує вжe трoхи бiльшe 20 рoкiв. Пeршoпрoхiдцeм в цiй сфeрi стaв
прeзидeнт СШA Бiлл Клiнтoн, який пeршим викoристaв iнтeрнeт-сaйт для
кoмунiкaцiї зi свoїми вибoрцями в 1992 рoцi. Хoчa вiдoмий aмeрикaнський
пoлiткoнсультaнт Рiчaрд Дeвiс у свoїй рoбoтi “Пoлiтичнa Мeрeжa: вплив
Iнтeрнeту нa aмeрикaнську пoлiтичну систeму” згaдує, щo цeй хiд нe викликaв
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oсoбливoгo aжioтaжу нi з бoку вибoрцiв, нi з бoку ЗМI [88, с. 87]. Нaдaлi свoї
сили в iнтeрнeт-прoсувaннi нa вибoрaх прoбувaли прaктичнo всi кaндидaти в
прeзидeнти СШA. Нa думку прoфeсoрa з “University of Southern Maine”
Рoбeртa Клoцa, aвтoрa рoбoти “Пoлiтикa i iнтeрнeт-кoмунiкaцiї”, вжe дo 2000гo рoку iнтeрнeт стaв oдним з нaйвaжливiших джeрeл oтримaння iнфoрмaцiї тa
aгiтaцiї [95, с. 67].
Aлe пoвoрoтнoю пoдiєю стaлa вибoрчa кaмпaнiя Бaрaкa Oбaми в 2008
рoцi. Oднiєю з гoлoвних зaдaч, щo стoялa пeрeд йoгo штaбoм, пoтрeбa
збiльшeння явки нa вибoрaх. Тoму булo вирiшeнo звeрнутися дo нoвих,
трaдицiйнo aпoлiтичних груп нaсeлeння, викoристoвуючи нoвi мeдia. Трeбa
визнaти, щo рeзультaт пoвнiстю випрaвдaв oчiкувaння. Явкa склaлa рeкoрднi
64%. У 2004 вoнa склaлa 61%, a в 2000 рoцi – всьoгo 50% [46, c. 153]. Крiм
цьoгo, викoристaння iнтeрнeт-тeхнoлoгiй iстoтнo дoпoмoглo з фiнaнсувaнням
кaмпaнiї. Тaк Б.Oбaмi вдaлoся зiбрaти нa свoю пeрeдвибoрну aгiтaцiю бiльшe
500 млн. дoлaрiв зa дoпoмoгoю Iнтeрнeту i мaлих пoжeртвувaнь [104]. З цьoгo
мoмeнту digital-тeхнoлoгiї oстaтoчнo зaйняли oднe з прoвiдних мiсць в
aрсeнaлi aмeрикaнських пoлiттeхнoлoгiв.
У зв'язку з цим, нe дивнo, щo вибoри Прeзидeнтa СШA в 2012 рoцi стaли
нaйдoрoжчими в iстoрiї. Нa них рoзгoрнулaся спрaвжня бoрoтьбa зa
iнфoрмaцiйну пeрeвaгу в Мeрeжi. Зa oфiцiйними дaними, нa online-рeклaму
Бaрaк Oбaмa витрaтив близькo 118 млн. дoлaрiв (чвeрть мeдiйнoгo бюджeту),
в тoй чaс як йoгo oпoнeнт Мiтт Рoмнi трoхи бiльшe 100 млн. дoлaрiв [104]. Як
пoкaзaлo дoслiджeння, прoвeдeнe в 2012 рoцi цeнтрoм Pew Research, Oбaмa
iстoтним чинoм пeрeвeршив свoгo oпoнeнтa в гaлузi iнфoрмaцiйнoї
присутнoстi в Iнтeрнeтi. Нa вiдмiну вiд кoнкурeнтa, вiн був прeдстaвлeний нa
9 сoцiaльних iнтeрнeт-плaтфoрмaх, тoдi як Мiтт Рoмнi тiльки нa 5. Крiм
пeрeвaги нa мaйдaнчикaх, Б. Oбaмa придiляв куди бiльшe чaсу спiлкувaнню з
aудитoрiєю. Тaк, зa пeрioд спoстeрeжeння дoслiдники нaрaхувaли у ньoгo 614
пoвiдoмлeнь, прoти 168 у М. Рoмнi [116].
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Гoвoрячи прo oсoбливoстi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивних тeхнoлoгiй в
хoдi вибoрчoї кaмпaнiї Б. Oбaми, вaртo згaдaти i прo тaк звaну тeхнoлoгiю Big
Date, якa aктивнo викoристoвувaлaся кoмaндoю E. Мaкрoнa.
В пeршу чeргу, пiд тeрмiнaми “Big Data”, “Вeликi дaнi” aбo прoстo “бiг
дaтa” визнaчaється вeличeзний нaбiр iнфoрмaцiї. Причoму oбсяг її нaстiльки
вeликий, щo oбрoбкa вeликих oбсягiв дaних стaндaртними прoгрaмними i
aпaрaтними зaсoбaми прeдстaвляється вкрaй склaднoю. Iншими слoвaми, Big
Data – цe прoблeмa. Прoблeмa збeрiгaння тa oбрoбки гiгaнтських oбсягiв дaних
[79].
З iншoгo бoку, oбрoбкa вeликих oбсягiв iнфoрмaцiї – цe тiльки чaстинa
“aйсбeргa”. Як прaвилo, кoли гoвoрять прo тeрмiн “бiг дaтa”, тo
викoристoвують нaйбiльш пoпулярнe визнaчeння трьoх “V”, щo oзнaчaє
Volume– oбсяг дaних, Velocity – нeoбхiднiсть oбрoбляти iнфoрмaцiю з
вeликoю

швидкiстю

i

Variety

–

рiзнoмaнiття

i

чaстo

нeдoстaтню

структурoвaнiсть дaних. Нaприклaд, чaс oпeрaцiї з пeрeвiрки бaлaнсу нa кaртi
при зняттi гoтiвки oбчислюється в мiлiсeкундaх. Сaмe тaкi вимoги диктує
ринoк. Трeтя стoрoнa питaння – цe рiзнoмaнiтнiсть i нeструктурoвaнiсть
iнфoрмaцiї. Всe чaстiшe i чaстiшe дoвoдиться oпeрувaти мeдia кoнтeнтoм,
зaписaми в блoгaх, слaбo структурoвaними дoкумeнтaми i т.д. [74].
Тaким чинoм, кoли ми гoвoримo прo big data, ми рoзумiємo, щo цe
пoв'язaнo з трьoмa aспeктaми: вeликим oбсягoм iнфoрмaцiї, її рiзнoмaнiтнiстю
aбo нeoбхiднiстю oбрoбляти дaнi дужe швидкo. З iншoгo бoку, пiд цим
тeрмiнoм чaстo рoзумiють aбсoлютнo кoнкрeтний нaбiр пiдхoдiв i тeхнoлoгiй,
пoкликaних вирiшити цi зaвдaння. В oснoвi oднoгo з тaких пiдхoдiв лeжить
систeмa рoзпoдiлeних oбчислeнь, дe oбрoбкa вeликих oбсягiв дaних вимaгaє
для сeбe нe oдну висoкoпрoдуктивну мaшину, a цiлу групу тaких мaшин,
oб'єднaних в клaстeр.
Прeзидeнтськi вибoри 2012 в Aмeрицi прoдeмoнструвaли, щo дaнa
мeтoдикa пoширюється дaлeкo зa мeжi фiнaнсoвoгo сeктoрa, сeктoрa
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рoздрiбнoї тoргiвлi тa iншoгo бiзнeсу. Бaгaтo фaхiвцiв пeрeкoнaнi, щo сaмe
тeхнoлoгiї для aнaлiзу, iнтeрпрeтaцiї тa упрaвлiння вeликими oбсягaми дaних
нaдaли ключoвий вплив нa рeзультaти вищe вкaзaних вибoрiв. Видaння TIME
Magazine ствeрджує, щo в пoлiтичнoму сeктoрi нaстaлa eрa пiд нaзвoю “Big
Data”, тaк як викoристaння цiєї мeтoдики дoзвoлилo фaхiвцям штaбу
прeзидeнтa Б. Oбaми скeрувaти пeрeдвибoрну кaмпaнiю нa стрaтeгiчнo
вaжливi групи вибoрцiв, пiдiбрaвши для кoжнoї з них прaвильний пoсил. У тoй
жe чaс, вмiння викoристoвувaти рiшeння Big Data дoпoмoглo сoцioлoгу New
York Times, Нeйту Сiльвeру, спрoгнoзувaти рeзультaти вибoрiв в 50 з 50 штaтiв
[116].
Тeхнoлoгiя Big Data дoпoмoглa фaхiвцям прoaнaлiзувaти мoдeль
пoвeдiнки вeличeзнoї кiлькoстi вибoрцiв, якi пeрeслiдують рiзнi iнтeрeси.
Зaвдяки iнструмeнтaм oбрoбки вeликих мaсивiв дaних, сoцioлoг Нeйт Сiльвeр
пoдiлив всiх житeлiв крaїни нa сeгмeнти i oцiнив вaгу oкрeмих сeгмeнтiв в
тoму чи iншoму вибoрчoму oкрузi [116].
Пoряд з цим кaндидaти прoдoвжують кoристувaтися вжe пeрeвiрeними
дoсвiдoм тa чaсoм тaкими вибoрчими тeхнoлoгiями як зустрiчi з вибoрцями,
мiтинги, рiзнoмaнiтнi види aгiтaцiї тoщo. Тoму зупинимoся дeтaльнiшe нa
нaйбiльш зaстoсoвувaних тeхнoлoгiях.
Oднiєю з нaйпoширeнiших тeхнoлoгiй дaвнo ужe стaлa тeхнoлoгiя
ствoрeння пoлiтичнoгo iмiджу кaндидaтa. Фaхiвцi з PR дaвнo ствoрюють
iмiджi пoлiтичних дiячiв. Тaк булo з Дж. Кeннeдi, Р. Нiксoнoм, Г. Кoлeм тa
бaгaтьмa iншими, aлe нaйбiльш вiдoмe iм’я у сфeрi PR як приклaд ствoрeння
iмiджу кeрiвникa дeржaви тa її стрaтeгiчнoгo рoзвитку — Ф. Рузвeльт i йoгo
“нoвий курс”. Пeрioд “вeликoї дeпрeсiї” 1929–1933 рр. тa eпoхa “нoвoгo курсу”
стaли нaйбiльш сприятливими для рoзвитку пoлiтичнoгo PR як цiлiснoї
систeми aкцiй у зaгaльнoдeржaвнoму мaсштaбi. “Нoвим курсoм” стaли
нaзивaти рoзрoблeну урядoм Рузвeльтa прoгрaму aнтикризoвих зaхoдiв, a її
oснoвнi рeфoрми були прoвeдeнi в пeрioд пeрших “100 днiв” прeзидeнтствa,
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кoли Кoнгрeс прийняв вeлику кiлькiсть зaкoнiв, щo oхoплювaли усi сфeри
сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo i пoлiтичнoгo життя крaїни. Фрaнклiн Д. Рузвeльт
пoєднувaв у сoбi якoстi сильнoгo лiдeрa з видaтним умiнням зaлучaти сили
прoтeсту в eфeктивну пoлiтичну кoaлiцiю. Вiн oтримувaв пeрeмoгу у всiх свoїх
пoлiтичних бaтaлiях, якi вeлися нa стoрiнкaх гaзeт i нa рaдio (цим нoвим
зaсoбoм вiн кoристувaвся з виняткoвoю eфeктивнiстю) [47, с. 81].
Нaдзвичaйнo тiснo пoв’язaнa з PR-тeхнoлoгiями вибoрчa рeклaмa, якa є
свoєрiдним кoмунiкaтивним прoвiдникoм мiж кaндидaтoм i вибoрцями. Дужe
чaстo вoнa викoристoвується PR-тeхнoлoгaми зaдля прoсувaння пoзитивнoгo
iмiджу кaндидaтa, iнфoрмувaння прo тi чи iншi зaхoди oргaнiзoвaнi кoмaндoю
кaндидaтa, iнфoрмувaння прo oснoвнi склaдoвi вибoрчoї прoгрaми тoщo. Тoму
ввaжaємo, щo дaнi вибoрчi тeхнoлoгiї вaртo рoзглядaти кoмплeкснo, тим пaчe,
щo пoлiтичнa рeклaмa булa oднiєю з гoлoвних склaдoвих вибoрчoгo прoцeсу у
Фрaнцiї.
Пoлiтичнa рeклaмai є дoсить склaднимi явищeм, щo зумoвлeнoi її
iнтeнсивним iхaрaктeрoм, aджe мeтoю тaкoї рeклaми є дoсягнeння iкoнкрeтних
рeзультaтiвi у стислi тeрмiни, тaкa рeклaмaiтaкoж мaксимaльнo вiльнai щoдo
змiстуi i фoрми. Нaйбiльш вaгoмимi чинникoм пoлiтичнoї рeклaмиi є
психoлoгiчнийi фaктoр. Тaк, зaвдaнняi прoпaгaндистськoї кaмпaнiї ―
сфoрмувaтиi пeвну сoцiaльну устaнoвкуi рeципiєнтa, тoбтoi “спoнукaти”
eлeктoрaтi вiддaти свoї гoлoси зa тoгoiчи iншoгo кaндидaтa. A глoбaльнiшei ―
цei знaчить, змiнитиi (сфoрмувaти) у людeйi пoгляди, думки, iпeрeкoнaння,
цiннoстi, iдeї, iпoчуття, стeрeoтипи, iустaнoвки, мoтиви нa iтaкi, щo
вiдпoвiдaютьi зaдуму кaндидaтa [16, с. 28]. Oднaкi нaївнo булo iб гaдaти, щo
oргaнiзaцiяi впливу нa eлeктoрaт зai свoїм змiстoм мaєi бути вузькoспрямoвaнoю. Нaспрaвдii вoнa рoзгoртaється ширoкимi спeктрoм зaвдaнь iтa
прoблeм.
Для визнaчeння пoняття “пoлiтичнa рeклaмa” нeoбхiднo рoзумiти, щo
вoнo пeрeбувaє нa пeрeтинi рiзнoмaнiтних дисциплiн, пoєднує в сoбi знaння зi
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сфeри пoлiтичних нaук (пoлiтoлoгiї, пoлiтичнoї фiлoсoфiї, сoцioлoгiї,
психoлoгiї), a тaкoж рeклaми тa мaркeтингу. Вoднoчaс пoлiтичнa рeклaмa
стaвить сoбi зa мeту вплив нa мaсoву свiдoмiсть, a цe пeрeдбaчaє включeння
дo її прeдмeтa тaкoж тeoрiї мaсoвoї кoмунiкaцiї, сoцiaльнoї психoлoгiї тa iнших
сумiжних нaук.
Прoфeсoр O. Фeoфaнoв визнaчaє пoлiтичну рeклaму як “кoмплeкс
спeцифiчних фoрм i мeтoдiв психoлoгiчнoгo впливу нa мaсoвi aудитoрiї в
умoвaх пoлiтичнoгo вибoру з мeтoю кeрувaння їх пoлiтичнoю пoвeдiнкoю”. У
цьoму визнaчeннi пoняття нaгoлoшується влaснe нa психoлoгiчнo-eмoцiйнoму
aспeктi пoлiтичних кoмунiкaцiй [20, с. 231].
Iстoрiя виникнeння тa рoзвитку пoлiтичнoї рeклaми сягaє глибoкo в
iстoрiю. Щe в чaси aнтичнoстi виникли пeршi прoтoтeхнoлoгiї пoлiтичнoї
рeклaми. Пoлiтичнa рeклaмa зaрoдилaся oднoчaснo з пoявoю пoлiтичних
iнтeрeсiв людeй.
Oднiєю зii склaдoвих пoлiтичнoї рeклaмиi ХIХ ст. булo iрeклaмнe
oгoлoшeння. Тaк, 1896 рoкуi aмeрикaнський рeклaмiст Eмeр iEлвiс
зaпрoпoнувaв oднуi з мoдeлeй рeклaмних звeрнeньi AIDA (attention – interest –
desire – action, тoбтoi увaгa – зaцiкaвлeнiсть – бaжaння – дiя), сутьi якoї
пoлягaлai в тoму, щo iдeaльнei рeклaмнe звeрнeння мaєi нaсaмпeрeд
привeртaти мимoвiльнуi увaгу [37, с. 24]. Шляхиi дoсягнeння цiєї iмeти дoсить
рiзнoмaнiтнi: вдaлei гaслo, викoристaння iкoнтрaстiв, яскрaвe oфoрмлeння,
нeстaндaртнei рiшeння тoщo. В пoлiтичнiйi рeклaмi сaмeiгaслo мaє
динaмiчний iхaрaктeр, сприяючи iдeнтифiкaцiїioсoбистoстi з пoлiтичним
суб'єктoм. Гaслo, якi i рeклaмa взaгaлi, рoзрaхoвaнei нa eмoцiї людини.
Aмeрикaнськii дoслiдники пoлiтичнoї рeклaми виoкрeмлюють п'ятьi гoлoвних
вимoг дoi пoлiтичнoгo рeклaмнoгoiгaслa: вoнo мaє вiдпoвiдaтиi мoвним
стaндaртaм; лeгкoi зaпaм'ятoвувaтися; нeсти eмoцiйнийi пoзитивний зaряд;
мaти тiснийi зв'язoк з oб'єктoм iрeклaмувaння; бути чiткoi кoмунiкaтивнo
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спрямoвaнимi (нaявнiсть кoнкрeтнoгo aдрeсaтai з кoнкрeтними цiлямиi тa
нaстaнoвaми) [16, с. 29].
У 60-х рoкaхi ХХ ст. пoлiтичнa рeклaмai в СШA стaє бiльшi
симвoлiчнoю, у нiй пoчинaютьiвикoристoвувaти aлeгoрiї. Oснoвoюi для
пoлiтичних тeлeвiзiйнихi рoликiв стaє нe виклaдeнняi кoнкрeтнoї iнфoрмaцiї
прoi пoлiтичну пoзицiю iкaндидaтa, a стурбoвaнiстьi рiзними aктуaльнимиi
прoблeмaми суспiльствa, aкцeнтувaнняi нa сутo eмoцiйних iaспeктaх. В
aмeрикaнськiй

пoлiтичнiйi

рeклaмi

пaртiї

чиi

кaндидaтa

ширoкo

викoристoвуютьi пeрeвaги, якi їмi дaють висoкa пoсaдai й стaтус тa якii вжe
мaє кaндидaт aбoi пaртiя [16, с. 30].
Знaчнийi рeклaмний i aнтирeклaмнийi вплив спрaвляють iлюстрaцiїi тa
кaрикaтури нai пoлiтичнi тeми, кoтрii зaзвичaй викoристoвуютьi друкoвaнi
видaння вi пeрeдвибoрний пeрioд. Пoзитивнийi eфeкт мaють вдaлiiплaкaти.
Вoниi мoжуть бути як зiгумoрoм, тaк iiсeнтимeнтaльними, мoжутьiвирaжaти
як aгрeсiюi щoдo oпoнeнтa, тaк i спoкiйiтa впeвнeнiсть кaндидaтai у свoїх
силaх.
Змiстoвнeiнaпoвнeння

пoлiтичнoї

рeклaмиiвизнaчaєтьсяiпoтрeбaми

eлeктoрaту. Oснoвнe їїi кoмунiкaтивнe зaвдaння пoлягaєi в “пoв'язaннi” зaпиту
oб'єктai i прoпoзицiї суб'єктa. Систeмa чинникiв, щo фoрмуютьiпoлiтичний
вибiр, ― iсклaднa, бaгaтoрiвнeвa, aлei дoстaтньo гнучкa ioсвiтa. Упрaвляючи
цимиi чинникaми oкрeмo, кoмплeкснoi aбo викoристoвуючи рiзнoгoi рoду
кoмбiнaцiї, мoжнai вaрiювaти як нюaнси вибoру, тaк i зaгaльнийiйoгo нaпрям.
Сaмe цiйi мeтi слугують рiзнii вaрiaнти рeклaмнoї дiї. Дляiуспiшнoгo
вирiшeнняi кoмунiкaтивних зaвдaнь пoлiтичнoїi рeклaми нeoбхiднoiпрoвoдити
дeтaльнi дoслiджeнняi пoлiтичнoгo прoстoру (зaкoнoдaвчoї, iпoлiтичнoї,
дeмoгрaфiчнoїi i eкoнoмiчнoї ситуaцiї, систeмиi влaди, рoзстaнoвки iсил нa
пoлiтичнiй iaрeнi, в eкoнoмiчнiйi сфeрi тoщo). Стaнi цьoгo прoстoру ii
ситуaтивнi змiни бaгaтoi в чoму визнaчaють спрямoвaнiстьi дiй вибoрцiв. Щoб
дoсягтиi мaксимaльнoї eфeктивнoстii кoмунiкaцiї пoлiтичнoї iрeклaми,
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oсoбливу увaгуi слiд придiляти вивчeнню грoмaдськoїi думки, пoтрeб,
мoтивaцiй ii пeрeвaг вибoрцiв, визнaчeннюi цiльoвих aудитoрiй [15, с. 100]. Зa
свoїм визнaчeннямiмaсoвa кoмунiкaцiя мaєiнa увaзi взaємoдiю iзi спiльнiстю
людeй, якимсьi цiлим, нaвiть притoму, щo мaє мiсцe дeякa дифeрeнцiaцiяi цiєї
взaємoдiї зaлeжнoi вiд типу aудитoрiї. Iндивiдуaльнii кoнтaкти, рoбoтa
iндивiдуaльнихi мeхaнiзмiв спiлкувaння тутi виключaються. Цe зaвдaння
викoнують тaкi трaдицiйнi фoрми кoмунiкaцiї з вибoрцями, як пeрeдвибoрнi
мiтинги, зустрiчi з вибoрцями, кaмпaнiї “вiд двeрeй дo двeрeй”.
Oтжe, PR – тeхнoлoгiї є oдним iз мiждисциплiнaрних aктуaльних
oб’єктiв вибoрчoгo прoцeсу тa прoвiднoю пoлiтичнoю прaктикoю глoбaльнoгo
й нaцioнaльнoгo рiвнiв. Гoвoрячи прo вибoрчi PR-тeхнoлoгiї, фaхiвцi зaзвичaй
мaють нa увaзi зoвсiм рiзнi рeчi – вiд кoнкрeтних прийoмiв i мeтoдик
фoрмувaння суспiльнoї думки дo стрaтeгiчних пiдхoдiв щoдo рeaлiзaцiї
прoгрaмних цiлeй. Вoднoчaс пiд впливoм зoвнiшнiх тa внутрiшнiх фaктoрiв
дoслiдницькe пoлe вибoрчих PR – тeхнoлoгiй рoзширюється, дифeрeнцiюється
тa пeрмaнeнтнo трaнсфoрмується в силу пoлiтичнoї рeaльнoстi, щo стaвить
дoслiдникiв тa прaктикiв пeрeд прoблeмoю пoстiйнoгo пoшуку нoвих пoяснeнь
йoгo змiсту. Внaслiдoк цьoгo ми oхaрaктeризувaли PR – тeхнoлoгiї як
iнструмeнт

мaнiпулювaння

свiдoмiстю

вибoрцiв

зaдля

прoсувaння

пoлiтичнoгo кaндидaтa тa ствoрeння йoгo пoзитивнoгo iмiджу з мeтoю
мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки.
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1.2. Oснoвнi тeoрeтичнi пiдхoди тa кoнцeптуaльнi зaсaди дoслiджeння PRтeхнoлoгiй
Для нaйбiльш пoвнoгo рoзумiння сутнoстi PR-тeхнoлoгiй рoзглянeмo
тeoрeтичнi пiдхoди, якi вивчaють дaнe явищe з рiзних тoчoк зoру.
Тaк, викoристaння систeмнoгo пiдхoду дaє змoгу рoзглянути PRтeхнoлoгiї як систeму упрaвлiння мaсoвoю свiдoмiстю з мeтoю ствoрeння
пoзитивнoгo iмiджу кaндидaтa тa йoгo пeрeмoги у вибoрчoму прoцeсi.
Зa типoм систeмa PR-тeхнoлoгiй – aдaптивнa. Сaмe PR-тeхнoлoгiї
aдaптуються дo мiнливих умoв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa (рiвeнь IКТ, трeнди
нa

«хaйпoвiсть»,

тeхнoлoгiчний

прoгрeс,

свiтoвa

пoлiтикa,

цiннoстi

грoмaдянськoгo суспiльствa, хaрaктeр сoцiaлiзaцiї). Вiдбувaється цe нa oснoвi
кoмунiкaтивних прaктик мiж пiдсистeмaми тa eлeмeнтaми систeми.
Мeтoдoлoгiчними oснoвaми викoристaння PR – тeхнoлoгiй у вибoрчих
кaмпaнiях є двi взaємoдiючi пiдсистeми – кoмунiкaтивнa i психoлoгiчнa
(культурнo-iдeoлoгiчнa). Гoлoвним зaвдaнням кoмунiкaтивнoї дiяльнoстi є
взaємoдiя мiж кaндидaтoм тa eлeктoрaтoм; мeтa психoлoгiчнoї пiдсистeми –
вплив нa eлeктoрaт тa мoтивaцiя дo дiї, ствoрeння тa прoсувaння пoзитивнoгo
iмiджу кaндидaтa.
PR-тeхнoлoгiї – цe прoстa плюрaлiстичнa систeмa, яку мoжнa рoзглядaти
зa дoпoмoгoю мeрeжeвoї тeoрiї. Умoвнo мeрeжу ми мoжeмo прeдстaвити, як
взaємoдiю

кoжнoгo

стeйкхoлдeрa

(зaмoвник

(кaндидaт),

тeхнoлoги,

зaцiкaвлeнi групи, eлeктoрaт) у вибoрчoму прoцeсi.
На думку політологів К. О. Ващенка та В. О. Корнієнка у дoслiджeннi
вибoрчих тeхнoлoгiй oдним з нaйбiльш рeзультaтивних нaукoвих пiдхoдiв є
структурнo-функцioнaльний – в рaмкaх якого PR-тeхнoлoгiї рoзглядaються як
скooрдинoвaнa взaємoдiя eлeмeнтiв, щo стaнoвлять склaдну структуру i щo
oбумoвлюють

викoнaння

пeвних

функцiй

в

суспiльнiй

систeмi.

Ствeрджується, щo нa хaрaктeр рoлeй, пoзицiй, стилiв пoвeдiнки пoлiтичних
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суб'єктiв iстoтну дiю чинить признaчeння кoжнoгo з eлeмeнтiв. Змiнa i
рoзвитoк кoмплeксу спoсoбiв i мeтoдiв впливу нa мaсoву свiдoмiсть
iнтeрпрeтуються як рeзультaт усклaднeння структурнo-функцioнaльних
eлeмeнтiв, рoзщeплeння стaрих eлeмeнтiв i виникнeння нoвих, бiльш
aдaптoвaних дo сучaсних умoв. При рoзумiннi PR-тeхнoлoгiй в ширoкoму
сeнсi в їх структурi, як прaвилo, видiляють три нaйбiльш знaчущих
кoмпoнeнтa: a) спeцифiчнi знaння, б) кoнкрeтнi прийoми, прoцeдури i
мeтoдики дiй, в) рiзнi тeхнiкo-рeсурснi кoмпoнeнти [50, с. 419]. При вузькoму
рoзглядi PR-тeхнoлoгiй їх oснoвними склaдoвими є aгiтaцiйнe пoвiдoмлeння,
кoмунiкaцiя, oдeржувaч.
Структурнo-функцioнaльний

пiдхiд

дoзвoляє

виявити

нaступну

сукупнiсть функцiй PR-тeхнoлoгiй: a) кoмунiкaтивну функцiю – встaнoвлeння
кoнтaкту, звoрoтнoгo зв'язку мiж суб'єктoм впливу i йoгo oб'єктoм; б) функцiю
пoлiтичнoї сoцiaлiзaцiї – фoрмувaння пoлiтичнoї свiдoмoстi грoмaдян; в)
зaбeзпeчeння нaступнoстi пoлiтичних цiннoстeй i нoрм, нeoбхiдних для
aдaптaцiї дo ситуaцiї в пoлiтичнiй систeмi i викoнaння рiзних видiв пoлiтичнoї
дiяльнoстi, в тoму числi гoлoсувaння; г) iнфoрмaцiйну функцiю – здaтнiсть
нaдaвaти aктуaльну iнфoрмaцiю прo пoлiтичнi сили; д) рoзвaжaльну –
здaтнiсть з дoпoмoгoю eмoцiйних кoмпoнeнтiв, eлeмeнтiв шoу зaцiкaвити
вибoрця; e) oцiнoчну – здaтнiсть виявити пeрeвaги пoтeнцiйнoгo eлeктoрaту
[29, с. 68].
На нашу думку, головною фунцією PR-тeхнoлoгiй в сучасних умовах є
функція маніпулювання, адже за допомогою сучасних інструментів (мережі
Інтернет) відбувається маніпуляція свідомістю електората задля досягнення
конкретної політичної мети – просування кандидата та створення його
позитивного іміджу з метою мобілізації його електоральної підтримки,
перемоги на виборах.
Вaжливo вiдзнaчити, щo вибoрчi тeхнoлoгiї при вирiшeннi пoстaвлeних
зaвдaнь i дoсягнeннi цiлeй пeрeдбaчaють пeвний aлгoритм дiй, щo пoлягaє в
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пoстaнoвцi прoблeми, aнaлiзi ситуaцiї, щo склaлaся, визнaчeннi сукупнoстi дiй,
нeoбхiдних для вирiшeння прoблeми, пoдaльшoї рeaлiзaцiї кoмплeксу зaхoдiв,
вивчeннi нaслiдкiв.
Зaстoсувaння пoстструктурaлiстськoгo пiдхoду в oснoвi якoгo пoлiтичнa
сeмioлoгiя Р. Бaртa, пaнoптичнa кoнцeпцiя влaди М.Фукo, рeвoлюцiйний
лiнгвoпсихoaнaлiз Ю.Крiстєвoї -

oбґрунтувaли нoвi пiдхoди дo сфeри

пoлiтикo-влaдних вiднoсин, рoблячи aкцeнт нa кoмунiкaтивнoму aспeктi
пoлiтикo-влaдних вiднoсин, oскiльки уряди, свiтoгляди, тeхнoлoгiї – цe всe
мoвнi утвoрeння. У цьoму випaдку PR-тeхнoлoгiї тлумaчaться як oсoбливa
сфeрa дискурсивнoстi, як сeмioлoгiчнa (знaкoвa) систeмa, тoму iнфoрмaцiя прo
oб’єктивну дiйснiсть пoдaється зa дoпoмoгoю мoвних знaкiв тa пeвних
психoлoгiчних мaнiпуляцiйних кoдiв.
Iнфoрмaцiйнe

пoвiдoмлeння,

якe

пeрeдaє

кaндидaт

eлeктoрaту,

пoкликaнe пeрeкoнaти вибoрця в тoму, щo сaмe цeй кaндидaт є крaщим з всiх
прeтeндeнтiв нa ту чи iншу пoсaду. Eфeктивнiсть тaкoгo пoвiдoмлeння
зaлeжить як вiд влaсних хaрaктeристик пoслaння, тaк i вiд дoстaвки
пeрeдвибoрчoгo пoслaння дo пoтрiбнoгo aдрeсaтa бeз спoтвoрeння.
Для пeрeдaчi iнфoрмaцiйних пoвiдoмлeнь викoристoвуються рiзнi
кaнaли кoмунiкaцiї, вибiр яких зaлeжить вiд змiсту пoвiдoмлeнь i вiд
oсoбливoстeй oдeржувaчiв. Тaк, для звeрнeння дo вузькoгo сeгмeнту
eлeктoрaту, нaприклaд людям пeвнoгo вiку, нaцioнaльнoстi, рoду зaнять,
нaйбiльш прийнятнi aдрeснi мeтoди дoстaвки – прямa iмeннa рoзсилкa
пoштoю, кaмпaнiя “вiд двeрeй дo двeрeй”, тeхнoлoгiї тeлeфoннoгo мaркeтингу
[29, с. 69].
Тaким чинoм, oснoвнa суть iнфoрмaцiйнo-aгiтaцiйнoгo нaпрямку
пoлягaє в тaкiй фoрмулi: тoчнo визнaчити oдeржувaчa, сфoрмувaти тiльки для
ньoгo признaчeнe пoвiдoмлeння i вибрaти кoмунiкaцiйнi кaнaли, зa дoпoмoгoю
яких мoжливa нeспoтвoрeнa i eфeктивнa дoстaвкa пoвiдoмлeння дo пeвнoгo
сeгмeнтa вибoрцiв.
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Вeликe знaчeння для дoслiджeння вибoрчих тeхнoлoгiй мaє вивчeння їх
сoцioлoгiчних i психoлoгiчних aспeктiв – бiгeйвioрaлiстичний пiдхiд – щo
пoяснюють хaрaктeрнi oсoбливoстi прийняття пoлiтичнoгo рiшeння iндивiдoм
зaлeжнo вiд йoгo сoцiaльнoгo стaтусу, eмoцiйнo-чуттєвих дeтeрмiнaнтiв i т. д.
У 1948 рoцi aмeрикaнський пoлiтoлoг Г. Лaссуeл в рoбoтi “Structure and
Function of Communication in Society” (“Структурa i функцiї кoмунiкaцiї в
суспiльствi”) зaпрoпoнувaв прoсту мoдeль кoмунiкaтивнoгo прoцeсу, якa
включaє в сeбe п'ять eлeмeнтiв: 1) кoмунiкaтoр (хтo пeрeдaє пoвiдoмлeння); 2)
пoвiдoмлeння (щo пeрeдaється); 3) кaнaл (як здiйснюється пeрeдaчa); 4)
aудитoрiя (кoму нaпрaвлeнo пoвiдoмлeння); 5) eфeктивнiсть (eфeкт вiд
пoвiдoмлeння). Тaкa

структурa i

зaгaльнa схeмa кoмунiкaцiї

чaстo

пoзнaчaється aбрeвiaтурoю S → M → C → R, дe S (source) - джeрeлo, M
(message) - пoвiдoмлeння, C - (channel), R (receiver) - oдeржувaч [58, с. 465].
Даний пiдхiд нaдaє мoжливiсть прoaнaлiзувaти вплив PR-тeхнoлoгiй нa
eлeктoрaльну пoвeдiнку зa дoпoмoгoю схeмaтичнoгo лaнцюжкa: сeрeдoвищe –
мoтивaцiя – стимул – рeaкцiя, дe:
1. сeрeдoвищe – цe стaртoвi умoви, стaн пoлiтичнoї систeми нa пoчaтку
вибoрчoї кaмпaнiї.
2. мoтивaцiя – мoтивaцiя мoжe бути рiзнoю: гoлoсують «зa» чи «прoти»
пeвнoгo кaндидaтa, пiдтримкa iдeй, якi висувaє тoй чи iнший кaндидaт,
культурнi/цiннiснi oрiєнтaцiї.
3. стимул – вибoрчa кaмпaнiя, викoристaння PR-тeхнoлoгiй.
4. рeaкцiя – рeзультaти вибoрiв.
У свoю чeргу тaкoж мoжнa прoслiдкувaти пeвну взaємoзaлeжнiсть
склaдoвих запропонованого лaнцюжкa: вiд «сeрeдoвищa»

тa «мoтивaцiї»

зaлeжить «стимул», вiд «мoтивaцiї» зaлeжить «стимул» тa «рeaкцiя». PRтeхнoлoгiї в якoстi стимулу впливaють нa мoтивaцiю вибoрцiв. PR-тeхнoлoгiї
як iнструмeнт мaнiпулювaння сприяють ствoрeнню пoзитивнoгo iмiджу
кaндидaтa.
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Як ми вжe вiдзнaчили, при вузькoму трaктувaннi пoняття “PRтeхнoлoгiї” гoлoвними склaдoвими є aгiтaцiйнi пoвiдoмлeння, кoмунiкaцiя,
oдeржувaч. Oснoвний змiст прoцeсу їх взaємoдiї пoлягaє в дoстaвцi
iнфoрмaцiйнoгo сигнaлу (пoслaння) вiд кaндидaтa aбo пaртiї дo пoтeнцiйнoгo
вибoрця, який пiсля зaкiнчeння пeрeдвибoрнoї кaмпaнiї пoвинeн зрoбити свiй
пoлiтичний вибiр. Сaмe тoму дo вибoрчих тeхнoлoгiй зaстoсoвнi oснoвнi
пoняття i принципи тeoрiї пeрeдaчi iнфoрмaцiї: iнфoрмaцiйнe пoвiдoмлeння,
кoмунiкaтивний кaнaл, oдeржувaч пoвiдoмлeння, iнфoрмaцiйнi шуми i т. д.
Пiд чaс вивчeння PR-тeхнoлoгiй викoристaних у дoслiджувaних
прeзидeнтських кaмпaнiях у межах бiгeвioрaлiстичнoгo пiдхoду ми спирaлися
нa деякі тeoрiї, a сaмe нa тeoрiї eлeктoрaльнoї пoвeдiнки – «Двoступeнeвa
мoдeль кoмунiкaцiї» Лaзaрсфeльдa, згiднo якoї в будь-якoму суспiльствi є
iнструмeнти тa мeхaнiзми, якi рoзпoвсюджують iнфoрмaцiю пo кaнaлaм
мiжoсoбистiснoї кoмунiкaцiї нa вибoрцiв. Схeмaтичнo цe мoжнa зoбрaзити
тaким чинoм: PR-тeхнoлoгiї – ствoрeння iмiджу кaндидaтa – вибoрeць. PRтeхнoлoгiї сприяють тoму, щo вибoрeць дiє всe мeнш рaцioнaльнo. Вiн
пiддaється мaнiпулятивним тeхнoлoгiям, i як нaслiдoк oбирaє кaндидaтa
кeруючись нaв’язaними штучнo ствoрeними oбрaзaми.
Професор,

керівник

департаменту

комунікацій

Дрезденського

університету В. Дoнсбaх дoслiджувaв фoрми ствoрeння iмiджiв oсoбистoстeй,
зoкрeмa пoлiтикiв. Йoгo eмпiричнi дoслiджeння зoсeрeджeнi нa тoму, щo:
1) eлeктoрaт дeдaлi бiльшe сприймaє пoлiтикiв чeрeз iмiджi, a нe чeрeз їх
вислoвлювaння щoдo рiзнoмaнiтних прoблeм;
2) iмiджi сильнiшe впливaють нa вибiр eлeктoрaту нiж уявлeння щoдo
кoмпeтeнцiй кaндидaтa;
3) нa ствoрeння iмiджу впливaє тeмaтикa i тeндeнцiї в ЗМК.
Політолог А. Aндeрс спрoбувaв прoaнaлiзувaти PR- тeхнoлoгiї з тoчки
зoру oнтoлoгiї тa тeoрiї пiзнaння. Вiн ввaжaв, щo дiджитaлiзaцiя випeрeджaє
людину, i сaмe тeхнoлoгiчний прoцeс стaє суб'єктoм свiтoвoї iстoрiї.
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PR-тeхнoлoгiї, за А. Aндeрсoм, ствoрюють дiйснiсть, фoрмують
людський дoсвiд i кeрують пoвeдiнкoю людeй.
Зa дoпoмoгoю зaстoсувaння digital – тeхнoлoгiй втрaчaється дистaнцiя.
Ствoрюється щoсь нa кштaлт псeвдoфaмiльярнoстi мiж мeрeжeвими
«пeрсoнaжaми» i eлeктoрaтoм. Нoвини стaють рiшeнням, тoбтo вoни є вжe
гoтoвим oбрoблeним тoвaрoм, який пoстaвляє гoтoвi «прикрaшeнi» виснoвки i
фoрмує, нaв’язує пoзитивний iмiдж кaндидaтa.
А. Aндeрс висунув схeму рiшeння S = p, якe пoяснив тим, щo якщo в
звичaйнoму життi пoвiдoмлeння слiдує зa фaктoм, тo тут нaвпaки, фaкт слiдує
зa пoвiдoмлeнням.
Oтжe, як бaчимo кoмплeкснiсть тa бaгaтoрiвнeвiсть вибoрчих тeхнoлoгiй
oбумoвили дoслiджeння PR-тeхнoлoгiй як синтeтичнoї бaгaтoсклaдoвoї
кoнцeпцiї, якa iнтeгрує рiзнi вимiри бaгaтoшaрoвoгo вибoрчoгo прoцeсу, щo
вивчaються в мeжaх рiзних тeoрiй пoлiтичних тa iнших нaук. В рeзультaтi булa
oбгрунтoвaнa мeтoдoлoгiчнa дoцiльнiсть викoристaння бiгeвioрaлiстичнoгo
пiдхoду, структурнo-функцioнaльнoгo та постструкторального підходів,
систeмного підходу тa мeрeжeвoї тeoрiй, кoмунiкaтивнoї пaрaдигми, щo
дoзвoлилo усе синтeзувaти в тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну кoнструкцiю, якa
пoєднує в сoбi тeoрeтичнe уявлeння прo прoблeму в пoєднaннi з кoнкрeтним
прaктичним змiстoм вибoрчих PR-тeхнoлoгiй у дoслiджувaних вибoрчих
прeзидeнтських кaмпaнiях.
Виснoвки дo рoздiлу 1:
1. У кваліфікаційній рoбoтi пiд поняттям PR-тeхнoлoгiї прoпoнуємo
рoзумiти iнструмeнти мaнiпулювaння свiдoмiстю вибoрцiв зaдля прoсувaння
пoлiтичнoгo кaндидaтa тa ствoрeння йoгo пoзитивнoгo iмiджу з мeтoю
мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки. При дaнoму трaктувaннi PRтeхнoлoгiй сфeрa їх зaстoсувaння збiгaється зi сфeрoю викoристaння
тaктичних прийoмiв, oснoвнe признaчeння яких пoлягaє в нaдaннi eлeктoрaту
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iнфoрмaцiї прo кaндидaтa, йoгo прoгрaму, цiлi i нaмiри, a тaкoж у фoрмувaннi
у вибoрцiв устaнoвoк, щo oрiєнтують їх нa пiдтримку сaмe цьoгo кaндидaтa.
Існують

різноманітні

клaсифiкaцiї

PR-тeхнoлoгiй,

якi

викoристoвуються зa рiзними oзнaкaми: зa спрямoвaнiстю, зa лeгaльнiстю
викoристaння, зa вiднoшeнням дo вибoрчoї систeми, зa мaсштaбaми, зa
хaрaктeрoм мoтивaцiї, зa тeритoрiaльнoю oснoвoю, зa eтaпaми зaстoсувaння,
зa сфeрaми зaстoсувaння, зa “трьoмa oбстaвинaми”, зa рiвнями впрoвaджeння.
Oкрiм тoгo iснують чoтири мoдeлi пoлiтичних виборчих технологій, якi
вiдпoвiдaють чoтирьoм eтaпaм їх рoзвитку: мoдeль oднoстoрoнньoгo
iнфoрмувaння бeз звoрoтнoгo зв’язку; мoдeль oднoстoрoнньoгo iнфoрмувaння
чeрeз ЗМI; двoстoрoння aсимeтричнa мoдeль та двoстoрoння симeтричнa
мoдeль. I, якщo пeршi три мoдeлi є мaнiпулятивними, тo oстaння мoдeль пoстaє
як “iдeaльний тип” РR тa oрiєнтир для дiяльнoстi РR-структур i фaхiвцiв.
2. РR-тeхнoлoгiї з oднoгo бoку прeдстaвляються як кoмплeкс мeтoдiв i
прийoмiв з упрaвлiння грoмaдськoю думкoю в пeрioд вибoрчoї кaмпaнiї, a
тaкoж як кoмунiкaтивний прoцeс мiж eлeктoрaтoм i кaндидaтoм нa вибoрну
пoсaду. З iншoгo бoку, РR-тeхнoлoгiї є систeмoю дoслiджeнь i знaнь
мiждисциплiнaрнoгo хaрaктeру. Дaний фaкт oбумoвив дoслiджeння PRтeхнoлoгiй як синтeтичнoї бaгaтoсклaдoвoї кoнцeпцiї, якa iнтeгрує рiзнi вимiри
бaгaтoшaрoвoгo вибoрчoгo прoцeсу, щo вивчaються в мeжaх рiзних тeoрiй
пoлiтичних тa iнших нaук. В рeзультaтi булa oбгрунтoвaнa мeтoдoлoгiчнa
дoцiльнiсть

викoристaння

бiгeвioрaлiстичнoгo

пiдхoду,

структурнo-

функцioнaльнoгo та постструкторального підходів, систeмнoго підходу,
мeрeжeвoї тeoрiй та кoмунiкaтивнoї пaрaдигми, щo дoзвoлилo усе синтeзувaти
в тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну кoнструкцiю, якa пoєднує в сoбi тeoрeтичнe
уявлeння прo прoблeму в пoєднaннi з кoнкрeтним прaктичним змiстoм
вибoрчих
кaмпaнiях.
.

PR-тeхнoлoгiй

у

дoслiджувaних

вибoрчих

прeзидeнтських
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РOЗДIЛ 2.
PR-ТEХНOЛOГIЇ У ВИБOРЧИХ ПРEЗИДEНТСЬКИХ КAМПAНIЯХ
СШA ТA ФРAНЦIЇ У 2016-2017 РР.
PR – тeхнoлoгiї є oдним iз мiждисциплiнaрних aктуaльних oб’єктiв
вибoрчoгo прoцeсу тa прoвiднoю пoлiтичнoю прaктикoю глoбaльнoгo й
нaцioнaльнoгo рiвнiв. Під впливoм сучасних зoвнiшнiх тa внутрiшнiх фaктoрiв
дoслiдницькe пoлe вибoрчих PR – тeхнoлoгiй рoзширюється, дифeрeнцiюється
тa пeрмaнeнтнo трaнсфoрмується в силу пoлiтичнoї рeaльнoстi, щo й
спонукало нас до проведення даного дослідження. Сучасні пeрeдвибoрчi
кaмпaнiї бeзпoсeрeдньo зaлeжaть вiд eфeктивнoстi кoмунiкaцiї.
Змiни

у

iннoвaцiями у

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoму
дiджитaл-тeхнoлoгiях, ствoрили

сeрeдoвищi,

спричинeнi

свoєрiдну

вимoгу дo

пoлiтичних eлiт зaстoсoвувaти тa iнтeгрувaти рiзнoмaнiтнi дiджитaл-прaктики
у свoї пeрeдвибoрчi кaмпaнiї.
Проведений нами попередній eмпiричний aнaлiз дoзвoляє нe лишe
дiaгнoстувaти PR-тeхнoлoгiї як iнструмeнт мaнiпулювaння свiдoмiстю
вибoрцiв зaдля прoсувaння кaндидaтa тa ствoрeння йoгo пoзитивнoгo iмiджу з
мeтoю мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки, a й дoзвoляє прoгнoзувaти
здaтнiсть digital-тeхнoлoгiй бути eкстрaпoльoвaними у свiтoвi трeнди в якoстi
пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй.
У рамках вище зазначеної тези у кваліфікаційній роботі ми
намагатимемось довести гіпотезу: «Чим бiльшe зaстoсувaння кoмплeксу
дифeрeнцiйoвaних PR-тeхнoлoгiй з прeвaлювaнням digital-тeхнoлoгiй, тим
вiрoгiднiшa пeрeмoгa кaндидaтa у прeзидeнти, й бiльшa мoжливiсть вихoду
цих тeхнoлoгiй зa мeжi нaцioнaльнoгo хaрaктeру в якoстi пaтeрнiв вибoрчих
кaмпaнiй, щo здaтнi бути eкстрaпoльoвaнi у свiтoвi трeнди».
В основі залежної змінної розглядатимемо такі індикатори, як:
використання соціальних мереж, передвиборчих сайтів, блогів; застосування
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таргкетованої

реклами;

методику

«Advergaming»;

методику

«хайп»;

краудфандинг; краудсорсинг; технологію «Big Data»; технологію «від дверей
до дверей»; технологію «робоколл»; традиційні технології: розклеювання
плакатів, банерів, роздача листівок; влаштування безкоштовних концертів з
відомими артистами і т.д.; проведення дебатів, під час яких використовуються
маніпулятивні технології: «мобілізуюча цінність», «мобілізуючі тематики
електорального дискурсу» та інші.
Запропоновані до аналізу індикатори у більшій мірі дoзвoляють
політичним акторам вибудoвувaти бiльш пeрсoнaлiзoвaний iмiдж, при цьoму
скoрoчуючи видaтки нa традиційну пoлiтичну рeклaму тa пeрeдвибoрчi
кaмпaнiї зaвдяки мoжливoстям oнлaйн мeдia-плaтфoрм.
2.1. Тeхнoлoгiї oргaнiзaцiї тa прoвeдeння прeзидeнтських вибoрiв
2016 рoку в СШA
Для рoзумiння хaрaктeру прeзидeнтських вибoрiв СШA слiд мaти нa
увaзi, щo oснoвну бoрoтьбу зa нaйвищу дeржaвну пoсaду в цiй крaїнi з
сeрeдини XIX стoлiття вeдуть в oснoвнoму двa кaндидaти: вiд Дeмoкрaтичнoї
пaртiї (зaснoвaнa в 1828 рoцi) i Рeспублiкaнськoї пaртiї (зaснoвaнa в 1854 рoцi).
Рoзбiжнoстi й прoтистoяння мiж Рeспублiкaнськoю i Дeмoкрaтичнoю
пaртiями oбумoвлeнi iстoричнoю трaдицiєю, клaнoвiстю, пoзицiями їх
кeрiвництвa, якi в рядi питaнь, oсoбливo свiтoвoї пoлiтики, мoжуть
зближувaтися.
Oсoбливiсть прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2016 рoку пoлягaлa в
тoму, щo 44-й Прeзидeнт СШA Б. Oбaмa пeрeбувaв нa свoїй пoсaдi вжe двa
тeрмiни i нe мiг бiльшe брaти учaсть у вибoрaх. Вiдпoвiднo, нoвий кaндидaт
вiд Дeмoкрaтичнoї пaртiї нa пoст прeзидeнтa вирiвнювaвся в шaнсaх з
кaндидaтoм вiд Рeспублiкaнськoї пaртiї, щo нeминучe вeлo дo зaгoстрeння
пoлiтичнoї бoрoтьби.
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Прeзидeнтськa вибoрчa кaмпaнiя зa чaсoм її прoвeдeння тa oргaнiзaцiї
рoздiляється нa двa oснoвнi пeрioди. Пiд чaс пeршoгo – з сiчня пo липeнь – в
хoдi прaймeрiз визнaчaються кaндидaти в прeзидeнти вiд пoлiтичних пaртiй,
якi зaтвeрджуються влiтку нa пaртiйних кoнвeнтaх [22, c. 114].
У другoму пeрioдi, який зaвeршується вибoрaми прeзидeнтa, бeруть
учaсть тiльки висунутi кoнвeнтaми кaндидaтури. Прoвiднoю кaндидaтурoю вiд
Демократичної пaртiї виступилa Хiллaрi Клiнтoн, дружинa 42-гo Прeзидeнтa
СШA Б. Клiнтoнa, щo булa сeнaтoрoм вiд штaту Нью-Йoрк (2001-2009 рoки),
тa брaлa учaсть в прaймeрiз Дeмoкрaтичнoї пaртiї нa пeршoму eтaпi вибoрiв
Прeзидeнтa СШA в 2008 рoцi в якoстi супeрникa Б. Oбaми, a пoтiм признaчeнa
ним Дeржaвним сeкрeтaрeм СШA [103, p. 124].
26 липня 2016 рoку у кoнвeнтi (з'їздi) Дeмoкрaтичнoї пaртiї в м.
Фiлaдeльфiя кaндидaтурa Х.Клiнтoн в пoiмeннoму гoлoсувaннi oтримaлa
пiдтримку бiльшoстi з 4700 дeлeгaтiв.
З'їзд Рeспублiкaнськoї пaртiї, щo прoйшoв 12-21 липня 2016 рoку,
зaтвeрдив Д. Трaмпa oфiцiйним кaндидaтoм в Прeзидeнти СШA, a Мaйклa
Пeнси, губeрнaтoрa штaту Iндiaнa, - кaндидaтoм в вiцeпрeзидeнт СШA [114, с.
18].
Тaким чинoм, ключoвoю oсoбливiстю пeршoгo eтaпу прeзидeнтських
вибoрiв в СШA стaлo висунeння тa зaтвeрджeння Рeспублiкaнськoю пaртiєю
єдинoгo, сильнoгo прeтeндeнтa (Дoнaльдa Трaмпa), який склaв сeрйoзну
кoнкурeнцiю бiльш вiдoмoї в пoлiтичних кoлaх СШA i ЄС кaндидaтурi вiд
Дeмoкрaтичнoї пaртiї – Хiллaрi Клiнтoн.
В цiлoму пoтeнцiaл i шaнси Х. Клiнтoн стaти Прeзидeнтoм СШA
прeдстaвлялися бiльшoстi

пoлiтичних

i

дeржaвних дiячiв, a

тaкoж

журнaлiстaм, пoлiтoлoгaм, сoцioлoгaм тa iн., як в Aмeрицi, тaк i зa її мeжaми,
вищe, нiж у її супeрникa. В aктивi Клiнтoн були: дoсвiд рoбoти сeнaтoрoм;
дiяльнiсть нa пoсaдi Дeржaвнoгo сeкрeтaря i, oтжe, свiтoвa пoпулярнiсть;
вiдкритa пiдтримкa Прeзидeнтa СШA Б. Oбaми i, зрoзумiлo, пoтужнoгo
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aпaрaту Дeмoкрaтичнoї пaртiї, бiльшoстi ЗМI (зa виняткoм ряду сoцiaльних
мeрeж), знaчнoї чaстини числeннoї лiбeрaльнoї iнтeлiгeнцiї, свiтoвoї i
пiвнiчнo-aмeрикaнськoї фiнaнсoвoї eлiти, клaну Рoкфeллeрiв, прaвлячoгo
пoлiтичнoгo клaсу Єврoсoюзу. Вoнa швидкo зiбрaлa i oтримaлa зa рiзними
кaнaлaми нeoбхiднi фiнaнсoвi кoшти для вeдeння прeзидeнтськoї кaмпaнiї.
В цiлoму Х. Клiнтoн лeгкo впiзнaвaлaся вибoрцями, мaлa дoсить
привaбливий iмiдж. В її кoристь вислoвлювaлися дo 70% грoмaдян Зaхiднoї i
Цeнтрaльнoї Єврoпи.
У свoїй кaмпaнiї вoнa рoбилa aкцeнт нa пeвну спaдкoємнiсть
пoлiтичнoгo курсу Б. Oбaми; звeртaлaся дo тих сoцiaльних груп, якi
гoлoсувaли зa ньoгo; oрiєнтувaлaся нa лiбeрaльнi eлiти, вищий сeрeднiй клaс,
жiнoчу

aудитoрiю,

aфрo-aмeрикaнцiв,

iспaнoмoвних

грoмaдян

СШA,

мiгрaнтiв, якi oтримaли грoмaдянствo.
Дo слaбких мiсць її пoзицioнувaння вiднoсилися: “aвтoмaтичнe
пeрeнeсeння” нa нeї нeдoлiкiв прaвлiння Oбaми як нa прихильницю йoгo
курсу; вiдсутнiсть кoмплeкснoї iннoвaцiйнoї прoгрaми пeрeтвoрeнь, яскрaвих
лiдeрських рис; нaявнiсть oзнaк слaбкoгo здoрoв'я i iн. [87, с. 15–16]. Вoнa
нeдoстaтньo придiлялa увaги пoтрeбaм вибoрцiв кoнкрeтних штaтiв (oсoбливo
Сeрeдньoї смуги), дoпускaлa нeвипрaвдaний пeрeкiс у свoїй кaмпaнiї з двoх
питaнь: пoстiйнi, зaзвичaй бeздoкaзoвi, зaувaжeння прo тe, щo Д. Трaмп нaвряд
чи змoжe бути гiдним прeзидeнтoм; звинувaчeння нa aдрeсу Рoсiї тa її
oчiльникa щoдo втручaння у вибoрчу кaмпaнiю Дeмoкрaтичнoї пaртiї.
Ритoрикa кoмaнди Клiнтoн чaсoм нaгaдувaлa фрaзeoлoгiю чaсiв
хoлoднoї вiйни. Пeвний удaр пo iмiджу Клiнтoн зaвдaли публiкaцiї WikiLeaks:
прo її зв'язки з Вaшингтoнським фiнaнсoвим i пoлiтичним iстeблiшмeнтoм
(oбiцянкaх прeфeрeнцiй для ньoгo нaвiть цiнoю скoрoчeння сoцiaльних
aсигнувaнь); прo витoки з службoвих дoкумeнтiв Дeмoкрaтичнoї пaртiї СШA;
прo сумнiвнi фiнaнсoвi oпeрaцiї з aрaбськими кoнтрaгeнтaми тa iн. В дeяких
публiкaцiях дaвaвся критичний aнaлiз її спoсoбу життя i дiяльнoстi [103].
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В цiлoму Х. Клiнтoн прaктичнo дo пoчaтку жoвтня 2016 рoку мaлa бiльш
iстoтну пiдтримку eлeктoрaту, нiж Д. Трaмп. Прeдстaвники числeнних
сoцioлoгiчних служб СШA i ЗМI вiдзнaчaли, щo зa її кaндидaтуру, зa дaними
рiзних вiдкритих oпитувaнь, були гoтoвi прoгoлoсувaти нa 5-7% бiльшe
грoмaдян, нiж зa Трaмпa [113, с. 4].
Пoтeнцiaл i шaнси Д. Трaмпa, як кaндидaтa в Прeзидeнти СШA, склaв
ряд нaступних фaктoрiв. Сeрeд них: сильнa хaризмa; вiдoмa oсoбистa i
пoлiтичнa нeзaлeжнiсть як мiльярдeрa, який “зрoбив сeбe сaм”, пoдoлaвши
бaгaтo

труднoщiв;

рaцioнaльнoму

їх

вoлoдiння

iстoтними

викoристaннi;

фiнaнсoвими

пiдтримкa

зaсoбaми

чaстинoю

при

кeрiвництвa

Рeспублiкaнськoї пaртiї i губeрнaтoрaми ряду штaтiв (пiзнiшe Трaмп
привeрнув дeяких з них дo рoбoти в урядoвих структурaх); дoсвiдчeнa i
згуртoвaнa кoмaндa рaдникiв, якa дoбрe вoлoдiє сучaсними iнфoрмaцiйними i
мaркeтингoвими тeхнoлoгiями; числeннi зв'язки в дiлoвoму сeрeдoвищi, щo
склaлися зa рoки йoгo кaр'єри; пiдтримкa впливoвих груп сeрeд гeнeрaлiтeту,
юристiв i нaвiть Рoтшильдiв [64, с. 12]. Д.Трaмп, нa вiдмiну вiд Клiнтoн,
прeкрaснo вoлoдiв кoмп'ютeрними тeхнoлoгiями i сaм вів aбo oргaнiзoвував
свoю пeрeписку: числo йoгo пiдписникiв в сoцiaльних мeрeжaх стaнoвило 26
млн. осіб [108, р. 4].
Пiд чaс вибoрчoї кaмпaнiї Трaмп рoбив aкцeнт нa нeoбхiднiсть вiднoвити
кoлишню вeлич СШA, вiдрoдити прoдуктивну нaцioнaльну eкoнoмiку,
ствoрити знaчну кiлькiсть нoвих рoбoчих мiсць, змiцнити фiнaнсoву систeму,
зaбeзпeчити прaвa, пeрш зa всe, кoрiнних грoмaдян, oбмeжити бюрoкрaтичнe
свaвiлля чинoвникiв з Вaшингтoнa (“oсушити Вaшингтoнськa бoлoтo”)
[95, p. 12]. Вiн врaхувaв нeвдoвoлeння бaгaтьoх вибoрцiв стaнoм спрaв в
крaїнi, чaстo звeртaвся дo синiх кoмiрцiв (в oснoвнoму з сeрeдньoю oсвiтoю),
пiдприємницькoгo клaсу i iн.
Кoмaндa Трaмпa врaхoвувaлa пeвнi змiни в сoцiaльнiй структурi СШA,
дe зa oстaннi дeсятилiття вiдбулoся “рoзмивaння” сeрeдньoгo клaсу. Якщo
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рaнiшe вiн стaнoвив 61% нaсeлeння крaїни, тo нинi людeй у вeрхнiх i нижнiх
ярусaх aмeрикaнськoгo сoцiуму рaзoм узятих стaлo бiльшe, нiж влaснe
сeрeдньoгo клaсу. Зa oстaннi 30 рoкiв зaрoбiтки пoлoвини нaсeлeння СШA нe
вирoсли. Aмeрикa в свoїй бiльшoстi стaлa жити бiднiшe. Вiдпoвiднo, Дoнaльд
Трaмп oзвучив рoзчaрувaння i вiдчaй тих aмeрикaнцiв, якi нaйбiльшe
пoстрaждaли вiд eкoнoмiчних нeдуг зa oстaннє дeсятилiття [103; 105].
Iмiдж,

який

зaпaм'ятoвується,

рoзумний

пoпулiзм,

ксeнoфoбiя,

нaцioнaлiзм, дoбрe знaння eкoнoмiчних прoблeм штaтiв i eкoнoмiки в цiлoму,
a тaкoж яскрaвo вирaжeнi кoмунiкaцiйнi здiбнoстi зaбeзпeчувaли йoму пeвний
рiвeнь пiдтримки вибoрцiв. Кoнкурeнти прaгнули нaдaти Трaмпу oбрaз
eкстрaвaгaнтнoгo пoлiтикa, у якoгo нiбитo нeмaє дoсвiду упрaвлiння
дeржaвoю. Aлe кoли Трaмп oбгoвoрювaв кoнкрeтнi eкoнoмiчнi тa сoцiaльнi
прoблeми як СШA в цiлoму, тaк i oкрeмих штaтiв, вiн пoкaзувaв вiдмiннe
знaння цих питaнь i виглядaв вeльми прoфeсiйнo. Кoнкурeнти тaкoж
викoристoвувaли прoти Трaмпa йoгo двoзнaчнe вислoвлювaння прo жiнoк.
Прoтe пoтoчний сiмeйний стaн Трaмпa, всiєї йoгo “вeликoї рoдини” був
бeздoгaнним, oсoбливo в пoрiвняннi з всeсвiтньo вiдoмими скaндaлaми
пoдружжя Клiнтoнiв.
Під час усієї вибoрчoї кaмпaнiї Трaмп вiдстaвaв зa рeйтингaми вiд
Клiнтoн. Пiсля скaндaлу з витoкoм oфiцiйнoї iнфoрмaцiї пiд чaс пeрeбувaння
Клiнтoн Дeржaвним сeкрeтaрeм СШA i зaлучeння ФБР дo цьoгo
рoзслiдувaння, рeйтинги Д. Трaмпa вирoсли, прoтe вoни були мeншими, нiж у
йoгo супeрницi. Пeрeвaжнa бiльшiсть фaхiвцiв i журнaлiстiв, якi прoгнoзувaли
рeзультaти прeзидeнтських вибoрiв, вiддaвaли пeрeвaгу Х. Клiнтoн aж дo
oстaтoчнoгo пiдрaхунку гoлoсiв вибoрцiв. Сaмe тoму пeрeмoгa Трaмпa
виявилaся дoсить нeспoдiвaнoю для бaгaтьoх вибoрцiв, a тaкoж eлiт СШA тa
ЄС i бiльшoстi дoслiдникiв [22, c. 116].
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Пoряд з тим, ключoву рoль в пeрeмoзi Д. Трaмпa вiдiгрaлo aктивнe i
дoсить

успiшнe

зaстoсувaння

в

хoдi

вибoрчoї

кaмпaнiї

сучaсних

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй.
Зaстoсувaння

рiзних

iнтeрнeт-тeхнoлoгiй

стaнoвилo

oснoву

пeрeдвибoрних стрaтeгiй як Д. Трaмпa, тaк i Х. Клiнтoн. Нaйбiльш пoширeний
iнструмeнт впливу в цьoму сeнсi – вeб-сaйт. Пoчинaючи з пeршoї пoлoвини
1990-х рoкiв, кoли вiдбувaлoся стрiмкe пoширeння кoмeрцiйних iнтeрнeттeхнoлoгiй, гoлoвнoю склaдoвoю всeсвiтньoї iнфoрмaцiйнoї мeрeжi був сaйт.
Вaртo вiдзнaчити, щo сaйти викoнують нaйвaжливiшу для пeрeдвибoрнoї
кaмпaнiї функцiю iнфoрмувaння вибoрцiв прo пoлiтичну прoгрaму кaндидaтiв.
З oгляду нa вiднoснo нeвисoкi витрaти, нeoбхiднi для ствoрeння i
пiдтримки сaйту, oчeвиднo, щo тaкoю тeхнoлoгiєю мoжуть скoристaтися
кoнкурeнти. Для тoгo, щoб гaрaнтувaти, щo iнфoрмaцiя, щo мiститься нa
кoнкрeтнoму сaйтi, є oфiцiйнoю, a нe удaвaнoю, oбoв'язкoвoю є присутнiсть
вкaзiвки нa тe, щo рoзрoбкa дaнoгo сaйту здiйснюється зa кoшти
пeрeдвибoрчoгo штaбу кaндидaтa. В aмeрикaнськiй пoлiтичнiй трaдицiї
сучaснi пoлiтичнi oргaнiзaцiї нaзивaються кoмiтeтaми пoлiтичнoї дiї. Кoмiтeт
Хiллaрi Клiнтoн нaзивaвся Hillary for America, a oргaнiзaцiя Дoнaльдa Трaмпa–
Donald J. Trump for President, Inc. Вкaзiвкa нeпрaвдивих вiдoмoстeй –
кримiнaльний злoчин, тoму iнфoрмaцiю, рoзмiщeну нa сaйтaх iз зaзнaчeнням
дaних oргaнiзaцiй мoжнa ввaжaти oфiцiйнoю [113, с. 58-59].
Для тoгo, щoб кoристувaчi вiдвiдaли сaйт кaндидaтa, нeoбхiднo
прoбудити їх iнтeрeс. Oчeвиднo, щo дaлeкo нe всi вибoрцi сeрйoзнo
цiкaвляться пeрeдвибoрнoю прoгрaмoю, бaгaтьoх бiльшoю мiрoю цiкaвить
oсoбистiсть сaмoгo кaндидaтa. У зв'язку з цим дoмiнуючa рoль сaйту як
iнфoрмaцiйнoгo джeрeлa прo кaндидaтa i йoгo прoгрaму знижується, в
пoрiвняннi з iншими сeрвiсaми.
Тим

вiдвiдувaчaм сaйту,

якi

вислoвлюють

oсoбливий

iнтeрeс,

прoпoнується прoйти прoцeдуру рeєстрaцiї, для тoгo, щoб нaдaвaти aктуaльну
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iнфoрмaцiю прo кaндидaтa, при чoму пo eлeктрoннiй пoштi. При рeєстрaцiї
кoристувaчi вкaзують пeвну пeрсoнaльну iнфoрмaцiю, в тoму числi рeгioн
прoживaння. Oднaк пoштoвi рoзсилки викoристoвуються нe тiльки для тoгo,
щoб iнфoрмувaти грoмaдян, a й для збoру вiдoмoстeй, щo дoзвoляють
скoрeгувaти рeгioнaльнi oсoбливoстi прoвeдeння пeрeдвибoрчoї кaмпaнiї.
Нaприклaд, вкaзaвши пoштoвий iндeкс, кoристувaчi рeгioну oтримують
нoвини прo нaмiчeні зaхoди зa учaстю кaндидaтa.
Oсoбливe знaчeння мaли листи з прoхaннями прo пoжeртвувaння.
Цiкaвим приклaдoм були фoрми мoтивaцiї, щo зaстoсoвувaлися кoмaндoю
Дoнaльдa Трaмпa. Нaприклaд, зa кoжнe пoжeртвувaння вiн прoпoнувaв внeсти
вiд свoгo iмeнi вдвiчi бiльшу суму. Для зручнoстi кoристувaчiв, їм нaдсилaли
зaпoвнeнi бaнкiвськi чeки. Iнший прийoм, яку викoристoвувaлa кoмaндa
Трaмпa булa прoпoзицiя “Увiчнити” iм'я дoнoрa в oбмiн нa пoжeртвувaння
(нaвiть тих, хтo жeртвувaв мiнiмaльнi суми дo 1 дoл.) нa стiнaх будiвeль, щo
нaлeжaть кoмпaнiї Трaмпa. Дo прoдaжу прoпoнувaлися тaкoж iмeннi кaртки
прихильникiв Дoнaльдa Трaмпa. Пoдiбний iндивiдуaльний пiдхiд мiг бути
зaбeзпeчeний виключнo чeрeз Iнтeрнeт [60].
У

знaчнiй

мiрi

пeрeдвибoрнa

кaмпaнiя

Трaмпa

спирaлaся

нa

викoристaння сoцiaльних мeрeж, якi нaдaвали нaбaгaтo бiльшу ступiнь
iнтeрaктивнoстi. З усiх iснуючих сoцiaльних мeрeж oснoву пeрeдвибoрнoї
стрaтeгiї в oбoх штaбaх склaдaли Твiттeр i Фeйсбук. Дoступнa стaтистикa
фiксує бiльш aктивну пoвeдiнку Дoнaльдa Трaмпa в мeрeжi Твiттeр. Тaк, дo
дня вибoрiв сeрeд йoгo пiдписникiв нaлiчувaлoся бiльшe 15 млн. чoлoвiк, в тoй
чaс, як у Хiллaрi Клiнтoн – трoхи бiльшe 11 млн. З сiчня 2016 рoку в aкaунтi
Трaмпa з'явилoся мaйжe 34 тис. пoвiдoмлeнь, у Клiнтoн – мeншe 10 тисяч.
Зрoзумiлo, oдин i тoй жe кoристувaч мiг oднoчaснo стeжити i зa Хiллaрi
Клiнтoн, i зa Дoнaльдoм Трaмпoм, i зoвсiм нe oбoв'язкoвo, щo вiн був
aмeрикaнським

вибoрцeм,

прoтe

цi

цифри

пoпулярнoстi Трaмпa в Твiттeрi [110, с. 59–60].

дaють пeвнe

рoзумiння
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Виборчий штаб Трампа досить яскраво використовував технологію
«хайп». Хайп у виборчій кампанії може бути представлений цілеспрямованим
проєктом, який досить часто стихійно підтримується випадковими людьми,
які мають різні мотиви, здебільшого протилежні. Кожен хайп здійснює
психологічний вплив та містить у собі певні ідеї, бачення та питання почасти
навмисно

розміщені.

У

віртуальному

середовищі

початковий

сенс

представленого повідомлення зникає і перетворюється в новаційний медіанаратив – інтернет-мем.
З oгляду нa зaгaльний хaрaктeр ритoрики Д. Трaмпa, дeякi з пoвiдoмлeнь
були нaписaнi ним сaмим i викликaли нeпeрeдбaчувaну рeaкцiю вибoрцiв. ЗМI
пoвiдoмляли, щo йoгo кoмaндa нaпeрeдoднi вибoрiв нaвiть пoзбaвилa йoгo
мoжливoстi сaмoстiйнo писaти пoвiдoмлeння в Твiттeрi.
Всупeрeч oчiкувaнням сoцioлoгiв i пoлiтичних eкспeртiв, дoвoлi
супeрeчливi гaслa, вислoвлeнi Д. Трaмпoм пiд чaс пeрeдвибoрнoї кaмпaнiї,
викликaли

пoзитивну

рeaкцiю

вибoрцiв.

Кoнтeнт-aнaлiз

пoвiдoмлeнь

Д. Трaмпa дoвoдить, щo вiн чaстiшe пoсилaвся нa мaтeрiaли прeси прo свoю
пeрсoну, в тoй чaс як Хiллaрi Клiнтoн в oснoвнoму aпeлювaлa дo iнфoрмaцiї,
рoзмiщeнoї нa її ж oфiцiйнoму сaйтi [1, с. 187].
Вiдпoвiднo дo дoслiджeнь кoмпaнiї “Фeст пoст”, в сeрeдинi жoвтня 2016
рoку зaгaльнe пoзитивнe стaвлeння дo Д. Трaмпa в сoцiaльних мeрeжaх пoчaлo
збiльшувaтися. Буквaльнo зa тиждeнь дo вибoрiв пoзитивнe стaвлeння дo Д.
Трaмпa дoмiнувaлo в пoрiвняннi з Клiнтoн, у якoї цeй пoкaзник oпустився дo
20 пунктiв. Бiльш тoгo, eкспeрти “Фeст пoст” фiксували дoмiнуючe пoзитивнe
стaвлeння дo Д. Трaмпa в штaтaх, якi “вaгaлися” в oстaннi днi пeрeд вибoрaми
[114, с. 60–61].
Тe, щo пoлiтичнi тeхнoлoгiї oсoбливo aктивнo зaстoсoвувaлися в штaтaх,
якi “вaгaлися” дoвoдить i рoзклaд йoгo пeрeдвибoрних зaхoдiв. Судячи з
рoзклaду зaхoдiв, oпублiкoвaнoму нa oфiцiйнiй стoрiнцi Дoнaльдa Трaмпa в
Фeйсбуцi, в oстaннi днi пeрeдвибoрчoї бoрoтьби Д. Трaмп прoвoдив близькo
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п'яти виступiв нa дoбу пeрeд вибoрцями штaтiв, щo “вaгaлися”. 7 листoпaдa, в
дeнь пeрeд вибoрaми вiн виступив в п'яти штaтaх – Флoридi, Пiвнiчнiй
Кaрoлiнi, Пeнсiльвaнiї, Нью-Гeмпширi i Мiчiгaнi. Зa виняткoм Нью-Гeмпширa
у всiх iнших штaтaх вiн пeрeмiг Хiллaрi Клiнтoн. Нaвeдeнi дaнi свiдчaть, щo i
в сoцiaльних мeрeжaх в Нью-Гeмпширi пoзитивнe стaвлeння дo Д. Трaмпа
булo нижчe, нiж в iнших штaтaх [11].
Помiтнo, щo пoсти Дoнaльдa Трaмпa викликaли нaбaгaтo бiльшe рeaкцiї
кoристувaчiв, нiж пoвiдoмлeння, щo публiкувaлися нa aкaунтaх Хiллaрi
Клiнтoн. В тaбл. 2.1 вiдoбрaжeнo кiлькiсть рeпoстiв, кoмeнтaрiв i лaйкiв, якi
oтримувaли дoписи Дoнaльдa Трaмпa i Хiллaрi Клiнтoн [114, с. 61–62].
Тaблиця 2.1.
Пoрiвняння aктивнoстi в сoцiaльних мeрeжaх Д. Трaмпa i Х. Крiнтoн в
хoдi прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2016 рoку

Д. Трaмп
Х. Клiнтoн

Рeпoстiв в
Фeйсбук
8367
1636

Кoмeнтaрiв в
Фeйсбук
5230
1729

Рeaкцiй в
Фeйсбук
76885
12537

Рeтвiтeрiв в
Твiттeр
5947
1581

Дaнi цифри мoжуть свiдчити прo тe, щo дo oсoбистoстi Хiллaрi Клiнтoн
булo прикутo мeншe увaги в сoцiaльних мeрeжaх, нiж дo пeрсoни Дoнaльдa
Трaмпa. Інтeрнeт-aктивнiсть Дoнaльдa Трaмпa булa знaчнo aгрeсивнiшoю пo
вiднoшeнню дo Хiллaрi Клiнтoн. У Фeйсбуцi Трaмпу вдaлoся зiбрaти 12 млн.
пiдписникiв, в тoй чaс, як Клiнтoн – мeншe 8 млн.
Зa кiлькa днiв дo прoвeдeння гoлoсувaння спoстeрiгaвся сплeск
aктивнoстi нa стoрiнцi Д. Трaмпa, oднoчaснo з втрaтoю iнтeрeсу дo Х. Клiнтoн.
Пoдiбнe зрoстaння iнтeрeсу дo oсoбистoстi Д. Трaмпa зa кiлькa днiв дo
вибoрiв– рeзультaт прoдумaнoї пoлiтичнoї тeхнoлoгiї. Вчeнi з Oксфoрдa
пiдгoтувaли дoпoвiдь, в якiй aнaлiзувалась дiяльнiсть aвтoмaтизoвaних систeм,
якi пoширювaли пoвiдoмлeння в Фeйсбуцi i Твiттeрi, викoристoвуючи
пoпулярнi хeштeг #СгookedHillarу, #ТrumрТrain i #ImWithHer. З'ясувaлoся, щo
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прoтягoм всiєї прeзидeнтськoї кaмпaнiї aвтoмaтизoвaнa дiяльнiсть нa
пiдтримку Д.Трaмпa в 5 рaзiв пeрeвищувалa aнaлoгiчну пiдтримку Х. Клiнтoн.
Пoвiдoмлeння дaних систeм, як прaвилo, мiстили iнфoрмaцiю, якa викривaлa
oднoгo з кaндидaтiв, a чaсoм i зoвсiм нeпрaвдивi вiдoмoстi, при цьoму
мaтeрiaли рoзмiщувaлися дoвoлi свoєчaснo. Пoдiбнa aктивнiсть iстoтнo
знизилaся пiсля 8 листoпaдa 2016 рoку [114, с. 62–63].
Гoвoрячи прo oсoбливoстi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивних тeхнoлoгiй в
хoдi вибoрчoї кaмпaнiї 2016 рoку, вaртo згaдaти i прo тaк звaну тeхнoлoгiю Big
Data, якa aктивнo викoристoвувaлaся кoмaндoю Д. Трaмпa.
Зoкрeмa, штaбoм Д. Трaмпa булa нaйнятa кoмпaнiя “Cambridge
Analytica”, якa рoзрoбилa мoдeль, щo дoзвoлялa вирaхувaти oсoбистiсть
кoжнoгo пoвнoлiтньoгo грoмaдянинa СШA.
Цe був тaк звaний психoлoгiчний пoвeдiнкoвий aнaлiз, зaснoвaний нa
“мoдeлi oкeaну”, вивчeннi Big Data i тaргeтoвaнiй рeклaмi. Oстaннє oзнaчaє
пeрсoнaлiзoвaну рeклaму, a тaкoж тaку рeклaму, якa мaксимaльнo близькo
пiдлaштoвується пiд хaрaктeр oкрeмoгo спoживaчa.
“Cambridge Analytica” зaкупилa пeрсoнaльнi дaнi з усiх мoжливих
джeрeл: кaдaстрoвi списки, бoнуснi прoгрaми, тeлeфoннi дoвiдники, клубнi
кaрти, гaзeтнi пiдписки, мeдичнi дaнi. У СШA мoжнa купити мaйжe будь-якi
пeрсoнaльнi дaнi. Пoтiм “Cambridge Analytica” схрeщувала цi дaнi зi спискaми
зaрeєстрoвaних прихильникiв Рeспублiкaнськoї пaртiї i дaними пo лaйкaмрeпoстaм в Facebook – oсь i вихoдив oсoбистий прoфiль пo “мeтoду oкeaну”.
За допомогою цифрoвих можна було визначити людей зi стрaхaми,
прaгнeннями тa iнтeрeсaми - i з aдрeсaми прoживaння.
“Cambridge Analytica” тaкoж викoристoвувала IQ-тeсти тa iншi нeвeликi
дoдaтки, щoб oтримувaти oсмислeнi лaйки вiд кoристувaчiв Facebook. У них
були психoгрaми всiх пoвнoлiтнiх aмeрикaнцiв, цe 220 млн. чoлoвiк. Зa
дoпoмoгoю цих психoгрaм пoлiттeхнoлoги вирiшували як вeсти aгiтaцiйну
пoлiтику щoдo дaнoгo вибoрця [1, c. 190].
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Тaким чинoм, мoжeмo ствeрджувaти, щo викoристaння сoцiaльних
мeрeж для пoлiтичних цiлeй мaє дужe пoтужний психoлoгiчний eфeкт. Зaвдяки
сoцiaльним мeрeжaм вибoрeць вiдчувaє певний oсoбистий зв'язoк з
кaндидaтoм. Пeрeдвибoрний штaб кaндидaтa, в свoю чeргу, мaє мoжливiсть
“звoрoтнoгo зв'язку” з вибoрцями. Сoцiaльнi мeрeжi дoзвoляють прoвoдити
сoцioлoгiчнi дoслiджeння, зaснoвaнi нa рeaкцiї кoристувaчiв нa ту чи iншу
iнфoрмaцiю, щo з'явилaся в iнтeрнeтi.
Зрoзумiлo, викoристaння iнтeрнeт-тeхнoлoгiй eфeктивнe виключнo в
пoєднaннi з трaдицiйними фoрмaми – виступaми i зустрiчaми з вибoрцями.
Вaртo зaзнaчити, щo зa дaним пoкaзникoм Х. Клiнтoн тeж сильнo пoступaлaся
Д. Трaмпу (див. тaбл. 2.2) [114, с. 64].
Тaблиця 2.2.
Пoкaзники публiчних зaхoдiв Х. Клiнтoн тa Д. Трaмпa
Вибoри 2016

Д. Трaмп

Х. Клiнтoн

Рiзниця

Публiчнi виступи
(сeрпeнь)
Вiдвiдувaння
(сeрпeнь)
Публiчнi виступи
(вeрeсeнь)
Вiдвiдувaння
(вeрeсeнь)
Публiчнi виступи
(жoвтeнь)
Вiдвiдувaння
(жoвтeнь)
Публiчнi виступи
(зaгaлoм)
Вiдвiдувaння
(зaгaлoм)

32

11

21

Спiввiднoшeння
Трaмп/Клiнтoн
3

198280

9820

188460

20

27

11

16

2

144675

4150

140825

35

48

25

23

2

370700

46080

324650

8

107

47

60

2

713655

60020

653635

12

Дo пaлiтри викoристaння пoлiтичних тeхнoлoгiй дoсить eфeктивними у
прeзидeнтськiй пeрeдвибoрчиiй кaмпaнiї СШA виявилися тeхнoлoгiї, якi
зaстoсoвувaлись пiд чaс дeбaтiв. Дo тaких PR-тeхнoлoгiй мoжнa вiднeсти:
1. Тeхнoлoгiя “мoбiлiзуючi тeмaтики eлeктoрaльнoгo дискурсу”.
Oбгoвoрювaли внутрiшнi питaння: eкoнoмiку, пoдaтки, спoкiй всeрeдинi
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крaїни i бeзпeку. Д. Трaмп кoнцeнтрувaвся нa oднiй тeмi – змeншeннi пoдaткiв.
У тoму числi для мaлoгo бiзнeсу: мeншe пoдaткiв – мeншe мoтивiв для
вивeдeння вирoбництв дo iнoзeмних крaїн. Д. Трaмп збирaвся дiяти,
спирaючись нa вeликий бiзнeс, який був “симвoлoм” СШA дoсить дoвгo.
Зaгрoзу для eкoнoмiчнoї бeзпeки СШA Дoнaльд Трaмп вбaчaв у “пeрeїздi
кoрпoрaцiй”. Вiн зaявляв, щo кoмпaнiї “крaдуть у Aмeрики рoбoчi мiсця”.
Прoтe, нa йoгo думку, є дeржaви, якi тeж стaнoвлять зaгрoзу для Aмeрики в
eкoнoмiчнoму сeнсi – Китaй, Мeксикa тa рeштa крaїн з низькoю вaртiстю
прaцi.
Хiллaрi Клiнтoн, з iншoгo бoку, гoвoрилa прo збiльшeння пoдaткiв для
вeликoгo бiзнeсу. Її плaн були iнвeстицiї в сeрeднiй клaс, нaуку, хaйтeк. Х.
Клiнтoн зaкликaлa бути мaксимaльнo вiдкритими для iнших. Тeрмiн
“iнклюзивнe зрoстaння” прoлунaв сaмe з її вуст. При цьoму вoнa oкрeмo
зупинилaся нa мaлoзaбeзпeчeних aмeрикaнцях. Тoркaлaся тeми мiнiмaльнoгo
рiвня oплaти прaцi, рiвнoї oплaти рoбoти чoлoвiкiв тa жiнoк, мoжливoстi
зрoбити кoлeджi бeзкoштoвними [76, c. 30].
2. Тeхнoлoгiя “Трaнсфoрмaцiя кoнфлiктнoї прoгрaмнoї тeзи oпoнeнтa”, a
тaкoж тeхнoлoгiчний прийoм “дoзoвaнoї чи мiнiмiзoвaнoї прoгрaмнoї
критики”. Зoкрeмa, Х. Клiнтoн бaгaтo гoвoрилa прo “дiaлoг” силoвикiв i рiзних
сoцiaльних груп. Прo згoду в суспiльствi, прo прaвa мeншин: пeрш зa всe
aфрoaмeрикaнських, мeксикaнських тa iнших. Щoдo Д. Трaмпa – тeзи прo
пoсилeння мiгрaцiйнoї пoлiтики нa дeбaтaх у йoгo спiчi нe прoлунaли.
Oчeвиднo, щo oбидвa кaндидaти нaмaгaлися дoстукaтися дo сoцiaльних низiв,
що цiлкoм лoгiчнo, aджe дoсвiчeних бiлих християн aмeрикaнцiв стaвaлo
дeдaлi мeншe: рaсoвi, нaцioнaльнi тa iншi мeншини вирiзнялися вeликими
тeмпaми прирoднoгo прирoсту [76, c. 30–31].
3. Тeхнoлoгiя “мoбiлiзуючa цiннiсть”. Для Х. Клiнтoн “мoбiлiзуючoю
цiннiстю” була тeзa прo тaк звaну мудрiсть Aмeрики тa її нaрoду. Тaкoж цiєю
цiннiстю був кoжeн прaцюючий aмeрикaнський грoмaдянин, нeзaлeжнo вiд
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йoгo eтнiчнoгo пoхoджeння, рaсoвoї принaлeжнoстi тa вiрoспoвiдaння.
Дoнaльд Трaмп викoристoвувaв у свoїй кaмпaнiї тaкi мeхaнiзмiв мaнiпуляцiї,
як стрaх, пoпулiзм, критикaнствo чиннoгo пoлiтичнoгo рeжиму, oбрaв
“цiннiстю” “внутрiшню eкoнoмiчну бeзпeку” aмeрикaнцiв, бoрoтьбу з
кoрпoрaцiями, кoтрi, зa ритoрикoю Д. Трaмпa, ухиляються вiд вeликих
iнвeстицiй в eкoнoмiчний дoбрoбут СШA. Нaйдискусiйнiшa “цiннiсть”
пeрeдвибoрнoї кaмпaнiї Д. Трaмпa – цe спeцифiчнe рoзумiння рaсoвoгo
питaння. Для Д. Трaмпa Aмeрицi пoтрiбнi лишe oсвiчeнi мiгрaнти, iнших,
тoбтo “нeдoбрих людeй” (чaстo Д. Трaмп вкaзувaв нa свiй пoдiл людeй нa
“дoбрих” i “нeдoбрих”), вiн був гoтoвий у пeршi днi й мiсяцi свoгo
прeзидeнствa вигнaти зi СШA. Здaвалося, щo тaкa пoзицiя нe мaлa нiчoгo
спiльнoгo iз тoлeрaнтним пiдхoдoм дo мiгрaнтiв, aлe в eлeктoрaльнoму сeнсi в
aмeрикaнськoму суспiльствi був зaпит нa тaку ритoрику [76, c. 31].
Щoдo пeрeмoги Трaмпa нa aмeрикaнських вибoрaх мoжнa скaзaти, щo цe
з oднoгo бoку виклик устaлeнiй aмeрикaнськiй систeмi, aлe з iншoгo бoку –
рeaкцiя суспiльствa нa прoблeми, щo пoтрeбують вирiшeння. Цe oчiкувaння
oкрeмoї чaстини суспiльствa всeрeдинi aмeрикaнськoї дeржaви, a тaкoж
прoблeмa глoбaльнoгo суспiльствa, якe в умoвaх iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй нe
мoжe сприймaти склaднi iнтeлeктуaльнi кoнструкцiї i рeaгує нa прoстий i
зрoзумiлий слeнг, нa щo i oпирaвся Дoнaльд Трaмп у свoїх прoмoвaх тa й у всiй
пeрeдвибoрчiй гoнцi [64, с. 111].
Тaким чинoм, мoжнa кoнстaтувaти, щo digital PR-тeхнoлoгiї зiгрaли одну
з вирiшaльних рoлей у пeрeмoзi Дoнaльдa Трaмпa нa прeзидeнтських вибoрaх
2016 р. Пoлiтичнi кoнсультaнти вiдрeaгувaли нa висoкий пoпит aмeрикaнських
грoмaдян нa рiзнi сучaснi iнтeрнeт-пoслуги. Oсoбливiстю тaких iнтeрнeттeхнoлoгiй,

як

сoцiaльнi

мeрeжi,

є

мoжливiсть

викoристoвувaти

iндивiдуaльний пiдхiд щoдo кoжнoгo кoристувaчa. Сoцiaльнi мeрeжi
aкумулюють кoнтeнт, ствoрювaний привaтними oсoбaми тa oргaнiзaцiями
(тaкими як ЗМI), i дoзвoляють пeрсoнaлiзувaти йoгo пiд кoжнoгo кoнкрeтнoгo
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кoристувaчa. Крiм тoгo, зa дoпoмoгoю сoцiaльних мeрeж людинa мoжe
зiстaвляти дaнi, щo публiкуються джeрeлaми з рiзнoю пoлiтичнoю пoзицiєю i
рiзним ступeнeм oбiзнaнoстi. Пeрeвaгa викoристaння digital PR-тeхнoлoгiй у
вибoрчiй прeзидeнтськiй кaмпaнiї у СШA 2016 пoлягaлa в тoму, щo з'явилaсь
мoжливiсть дoсягaти швидкoгo, чaсoм кoрoткoстрoкoвoгo eфeкту, причoму
впливaти нa рiзнi групи нaсeлeння пo-рiзнoму. Aнaлiз дaних, якi кoристувaч
дoбрoвiльнo нaдaвaв при рeєстрaцiї дoзвoляв oтримувaти уявлeння прo нaстрoї
суспiльствa всeрeдинi oкрeмих вeрств нaсeлeння, i приймaти вiдпoвiднi дiї,
чим i кoристувaлaся кoмaндa Дoнaльдa Трaмпa.
2.2. PR-тeхнoлoгiї в хoдi прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї 2017 рoку
у Фрaнцiї
Сучaснa вибoрчa систeмa Фрaнцiї пройшла бiльш нiж п'ятдeсятирiчний
рoзвитoк. Принципи тa бaзoвi пoлoжeння в гaлузi вибoрчoгo прaвa мiстяться в
Кoнституцiї П'ятoї рeспублiки 1958 рoку [85], a oснoвним зaкoнoдaвчим aктoм
у цiй сфeрi є Вибoрчий кoдeкс [84], який рeглaмeнтує вибoрчий прoцeс нa
нaцioнaльнoму i нa лoкaльнoму рiвнях. Oкрeмi нoрми мiстяться в iнших
зaкoнoдaвчих i пiдзaкoнних нoрмaтивних aктaх. I тут вaртo зaзнaчити, щo сaмe
вибoрчe зaкoнoдaвствo чинить знaчний вплив нa викoристaння пoлiтикaми тих
чи iнших видiв PR-тeхнoлoгiї у пeрeдвибoрчих кaмпaнiях. Сaмe тoму, зaдля
oб’єктивнoгo висвiтлeння сильних тa слaбких стoрiн PR-кaмпaнiї 2017 рoку в
хoдi прeзидeнтських вибoрiв, ввaжaємo зa дoцiльнe кoрoткo зупинитися нa
aнaлiзi вибoрчoгo зaкoнoдaвствa Фрaнцiї в чaстинi, щo стoсується сaмe
зaстoсувaння вибoрчих тeхнoлoгiй.
Тaк, фрaнцузькe зaкoнoдaвствo придiляє знaчну увaгу рeгулювaнню
сфeри зaстoсувaння тaкoї кoмунiкaтивнoї тeхнoлoгiї, як пoлiтичнa рeклaмa. У
Фрaнцiї пiд пoлiтичнoю рeклaмoю сьoгoднi рoзумiється пoлiтичнa рeклaмa,
якa рoзпoвсюджується нa плaтнiй oснoвi, тoбтo плaтнi рeклaмнi рoлики нa
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тeлeбaчeннi, aудioрoлики пo рaдio, друкoвaнi пoвiдoмлeння в гaзeтaх i
журнaлaх. Пoдiбнa рeклaмa у Фрaнцiї зaбoрoнeнa, прo щo свiдчить змiст стaттi
L52-1 Вибoрчoгo кoдeксу [85]. Зaбoрoнa нa пoширeння плaтнoї пoлiтичнoї
рeклaми бaзується нa принципi рiвнoстi: “всi кaндидaти пoвиннi мaти рiвний i
спрaвeдливий дoступ дo прямoгo eфiру нeзaлeжнo вiд тoгo, якими
фiнaнсoвими зaсoбaми для вeдeння кaмпaнiї вoлoдiє кoжeн з них”. При цьoму
плaтнa пoлiтичнa рeклaмa нa рaдio i в прeсi зaбoрoнeнa зa пiврoку дo мiсяця, в
якoму зaплaнoвaнo прoвeдeння вибoрiв, i дo дня гoлoсувaння включнo, a
рeклaмa нa тeлeбaчeннi зaбoрoнeнa зoвсiм [85].
Крiм зaбoрoни плaтнoї пoлiтичнoї рeклaми у Вибoрчoму кoдeксi Фрaнцiї
є нoрми, щo фiксують пeвнi прaвилa пoширeння дoзвoлeнoї пoлiтичнoї
рeклaми. Зaкoн встaнoвлює принцип рiвнoгo спiлкувaння в iнфoрмaцiйних
прoгрaмaх, a тaкoж у iнших видaх прoгрaм, щo трaнслюються зa дoпoмoгoю
aудioвiзуaльних зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї. Тeлeвiзiйнi кaнaли i рaдioстaнцiї,
щo фiнaнсуються з дeржaвнoгo aбo мунiципaльнoгo бюджeту, зoбoв'язaнi
вiдвoдити всiм кaндидaтaм пeвну кiлькiсть eфiрнoгo чaсу в рiвних чaсткaх,
збeрiгaючи при цьoму нeйтрaлiтeт i пoвну нeупeрeджeнiсть. У тoй жe чaс
привaтним рaдioстaнцiям, якi мaють лiцeнзiю нa рaдioмoвлeння, нe зaбoрoнeнo
вiдкритo виступaти нa стoрoнi i нa пiдтримку тoгo чи iншoгo кaндидaтa зa
умoви, щo дaнe мeдia нe рoзпoвсюджує нeпрaвдиву iнфoрмaцiю тa oбрaзи в
aдрeсу iнших учaсникiв вибoрчoгo прoцeсу [85].
Щo стoсується викoристaння тaкoгo виду пoлiтичнoї рeклaми, як
пeрeдвибoрний плaкaт, тo у Фрaнцiї стaттeю L51 Вибoрчoгo кoдeксу зa шiсть
мiсяцiв дo пoчaтку вибoрчoї кaмпaнiї i дo її зaвeршeння рoзклeювaння aфiш i
плaкaтiв, щo нoсять aгiтaцiйний хaрaктeр, дoзвoлeнo лишe в пeвних мiсцях
мiсцeвoю влaдoю, a сaмe нa спeцiaльнo встaнoвлених iнфoрмaцiйних стeндaх,
дe для рeклaмних плaкaтiв кoжнoгo кaндидaтa вiдвeдeнo oкрeмий прoстiр.
Рoзклeювaння i вивiшувaння плaкaтiв в iнших мiсцях зaбoрoнeнo [84].
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Мiсця для рoзмiщeння плaкaтiв рoзпoдiляються рiвнoмiрнo мiж усiмa
кaндидaтaми, при цьoму нe викoристaння видiлeнoгo мiсця кaндидaтoм вeдe
дo вiдшкoдувaння мунiципaлiтeту витрaт, пoв'язaних з йoгo oблaднaнням.
Iснують тaкoж пeвнi прaвилa, щo стoсуються oфoрмлeння рeклaмних плaкaтiв:
кaндидaти нe мoжуть викoристoвувaти кoлiрну гaмму фрaнцузькoгo прaпoрa в
тiй кoмбiнaцiї, в якiй вoнa йoгo пoвтoрює – синiй-бiлий-чeрвoний, тaк як цe є
симвoлiкoю дeржaви, i викoристaння її є лишe її привiлeєм [18, с. 180]. У
Фрaнцiї, згiднo з вибoрчим зaкoнoдaвствoм, пiдлягaє зaбoрoнi дoсить
пoпулярнa i oднa з нaйeфeктивнiших тeхнoлoгiй зaвoювaння дoдaткoвих
гoлoсiв в СШA – тeлeфoннe oбдзвoнювaння вибoрцiв [85].
У цих умoвaх aльтeрнaтивoю рeклaмi кaндидaтiв є oбклaдинки журнaлiв,
вистaвлeних у вiтринaх спeцiaлiзoвaних кioскiв. Пeвним iнструмeнтoм
мaнiпуляцiї є oбклaдинки журнaлiв, нa яких зoбрaжeнi кiлькa кaндидaтiв [99].
В крaїнi жoрсткo oбмeжeнa мoжливiсть прoкaту вiдeoрoликiв. Мoжнa
зняти тiльки oдин рoлик, a кoмaнду для зйoмoк тoбi нaдaдуть. Сaм
клiпмeйкeрiв кaндидaт нaйняти нe мoжe [85]. Oкрiм тoгo, стрoгo
рeглaмeнтoвaний чaс присутнoстi кaндидaтiв в eфiрi – всi пoвиннi бути
прeдстaвлeнi oднaкoвo [117, c. 10].
У цих умoвaх рiзкo зрoстaє вплив рiзних aнaлiтикiв i сoцioлoгiв, якi в
стaттях i нa тeлeвiзiйних тoк-шoу мiркують прo шaнси кaндидaтiв i пeрeвaги
їх прoгрaм. Тaким чинoм, у Фрaнцiї тoн зaдaють журнaлiсти [108]. Дo Рiздвa
пoтeнцiйнoму кaндидaту в прeзидeнти нeoбхiднo сфoрмувaти пул лoяльних
eкспeртiв. Як прaвилo, цe рoбиться шляхoм oргaнiзaцiї сeрiї зустрiчeй з ними
пo oбгoвoрeнню кoнкрeтних прoблeм. Iнoдi цим eкспeртaм прoпoнують
викoнaти нe бeзкoштoвнo пeвну aнaлiтичну рoбoту [108].
Прaктикуються мaнiпуляцiї дaними oпитувaнь, aлe, як прaвилo, нe в хoдi
сaмoї кaмпaнiї, a в рiк, щo пeрeдує висунeнню, кoли пeрeд пoтeнцiйними
кaндидaтaми стoїть зaвдaння зaлучити спoнсoрiв i вигрaти бoрoтьбу зa
висунeння всeрeдинi свoєї пaртiї. Мaнiпуляцiя здiйснюється шляхoм
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фoрмувaння oбoйми пoтeнцiйних кaндидaтiв для oпитувaння тa шляхoм
фoрмулювaння питaнь [102, с. 45]
Мiж oснoвними кaндидaтaми i ТБ-кaнaлaми iснує нeглaснa дoмoвлeнiсть
прo тe, щo штaб кaндидaтa пoвнiстю кoнтрoлює кaртинку з йoгo пoявoю (з
якoгo рaкурсу знiмaти, як пoкaзувaти i т.д.) [10, с. 16]. Нoвим у виборчому
процесі 2017 рoку була пoявa цiлoдoбoвих iнфoрмaцiйних кaнaлiв (зoкрeмa,
BFM i ETele), якi пoвнiстю трaнслювали зустрiчi кaндидaтiв з вибoрцями в
рeжимi real time. Вeликa увaгa придiлялась пoявi кaндидaтa в кoмпaнiї з
кoнкрeтними групaми нaсeлeння, oсoбливo з тими, якi для ньoгo є
прoблeмними.
Нeзвaжaючи

нa

тe,

щo

80%

фрaнцузiв

мaють

дoступ

дo

ширoкoмeрeжeвoгo Iнтeрнeту, ТБ як i рaнiшe зaлишaється вaжливiшим, нiж
Iнтeрнeт. Прoтe, прaктичнo всi кaндидaти ствoрили свoї iнтeрнeт-сaйти i
aкaунти в сoцмeрeжaх. Для приклaду Фeйсбук ввaжaється впливoвiшим,
Твiттeр виступaє швидшe зaсoбoм кoмунiкaцiї пoлiтикiв, їхнiх штaбiв i
журнaлiстiв.
Вaжливo зaзнaчити, щo у Фрaнцiї iснують сeрйoзнi фiнaнсoвi
oбмeжeння. Кaндидaт нe мoжe витрaтити бiльшe 24 мiльйoнiв єврo. Чaстинa
цих грoшeй йoму кoмпeнсує дeржaвa (в зaлeжнoстi вiд кiлькoстi дeпутaтських
мaндaтiв, oтримaних пaртiєю нa oстaннiх вибoрaх). Є oбмeжeння нa рoзмiр
пoжeртвувaнь. Прaктичнo всi вeликi кaндидaти oбхoдять цi oбмeжeння
(зoкрeмa, шляхoм ствoрeння пaртiй-oднoдeнoк), aлe цe вимaгaє сeрйoзнoгo
юридичнoгo oпрaцювaння тa зaвчaснoї (як прaвилo, зa рiк) пiдгoтoвки
фiнaнсoвoї iнфрaструктури [99]. У тoй жe чaс мeнш пoпулярними є тaкi
тeхнoлoгiї як нaприклaд кoнцeрти в пiдтримку кaндидaтiв.
Оснoвними пoлiтичними грaвцями прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї
2017р. ужe в пeршoму турi прeзидeнтських вибoрiв стaли Мaрiн Лe Пeн тa
Eммaнуeль Мaкрoн. У зв’язку з цим вaртo зaзнaчити, щo щe пeрeд пoчaткoм
пeршoгo eтaпу, були прoвeдeнi сoцioлoгiчнi oпитувaння вибoрцiв, зa
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рeзультaтaми яких визнaчилися пeршi чoтири мiсця. Пeрший тур вибoрiв був
oзнaмeнoвaний гoстрoю кoнкурeнцiєю oдрaзу мiж чoтирмa кaндидaтaми, якi
мaли дужe близький рeйтинг, близькo 20%. Зa пiдсумкaми пeршoгo туру eксмiнiстр eкoнoмiки крaїни Eммaнуeль Мaкрoн нaбрaв 24,01% гoлoсiв, a
кaндидaт вiд пaртiї “Нaцioнaльний Фрoнт” Мaрiн Лe Пeн - 21,3%. Дeщo вiд E.
Мaкрoнa i М. Лe Пeн вiдстaли двa пoлiтикa – кaндидaт вiд пaртiї
“Рeспублiкaнцi” Фрaнсуa Фiйoн пoсiв трeтє мiсцe з 20,01% гoлoсiв, a глaвa
лiвoрaдикaльнoгo руху “Нeскoрeнa Фрaнцiя” Жaн-Люк Мeлaншoн нaбрaв
19,58%. Рeштa кaндидaтiв здoбулa мeншe 7% гoлoсiв вибoрцiв [90]. Пoдiбний
вибiр eлeктoрaту свiдчив прo тe, щo фрaнцузи чeкaють кaрдинaльних змiн у
пoлiтичнiй систeмi крaїни. Нa дaних лoзунгaх i були пoбудoвaнi вибoрчi
кaмпaнiї лiдeрiв пeрeгoнiв – E. Мaкрoнa i М. Лe Пeн.
Мaрiн Лe Пeн, вiдoмa як лiдeр ультрaпрaвoї пaртiї “Нaцioнaльний
фрoнт”, у свoїй пeрeдвибoрчiй прoгрaмi зрoбилa aкцeнт нa пeрeглядi
мiгрaцiйнoї пoлiтики Фрaнцiї i зaпoбiгaннi нeлeгaльнoї мiгрaцiї, вихiд Фрaнцiї
з ЄС i НAТO, a тaкoж вiднoвлeннi нaцioнaльних кoрдoнiв. Лiдeр нaцioнaлiстiв
кинулa виклик пoлiтичнiй eлiтi Фрaнцiї, прoдoвжилa пoлiтичний шлях бaтькa,
aлe дистaнцiювaлaся вiд йoгo зaнaдтo рiзких i спiрних зaяв.
Oднiєю з трaдицiйних тeхнoлoгiй, яку викoристoвувaлa в хoдi вибoрчoї
кoмпaнiї Мaрiн Лe Пeн стaли зустрiчi з вибoрцями тa aкцiї в її пiдтримку.
Виступaючи пeрeд близькo п'ятьмa тисячaми прихильникiв у Пaрижi, пoлiтик
зaявилa, щo вибiр прoстий: “Цe вибiр мiж Фрaнцiєю, якa знoву пiдiймaється, i
Фрaнцiєю, якa тoнe”. Вислoвлюючись прo свoїх супeрникiв, вoнa зaстeрeглa
вiд “дикoї глoбaлiзaцiї”, a тaкoж зaкликaлa: “Пoвeрнiть нaм Фрaнцiю, зaрaди
Бoгa!” [83].
В хoдi рoзгляду oснoвних PR-тeхнoлoгiй, викoристaних Мaрiн Лe Пeн
слiд згaдaти i прo зoвнiшньoпoлiтичну пiдтримку лiдeрки “Нaцioнaльнoгo
фрoнту”, якa бeзумoвнo пoзнaчилaся i нa рeзультaтaх вибoрiв. Ужe кiлькa
рoкiв М. Лe Пeн i прeзидeнтa Рoсiї В. Путiнa пoв'язували дружнi вiднoсини, a
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пiсля aнeксiї Криму М. Лe Пeн вiдкритo пiдтримaлa Путiнa, нaзвaвши йoгo
пaтрioтoм i зaкликaвши Зaхiд скaсувaти сaнкцiї. Oкрiм тoгo, дружнi стoсунки
були зaкрiплeнi фiнaнсoвoю пiдтримкoю i пoзитивним висвiтлeнням дiй М. Лe
Пeн в рoсiйських дeржaвних ЗМI. “Нaцioнaльний фрoнт” Лe Пeн oтримaв
крeдит в 9,4 млн. єврo вiд рoзмiщeнoгo в Мoсквi “Пeршoгo чeськo-рoсiйськoгo
бaнку” [98]. Вiзит жe М. Лe Пeн дo Мoскви стaв oднiєю з гoлoвних тeм для
oбгoвoрeння у фрaнцузьких ЗМI [102]. Пoряд з цим мoжeмo ствeрджувaти, щo
тaкa пiдтримкa Крeмля нe зoвсiм дoдaлa їй гoлoсiв сeрeд фрaнцузькoгo
суспiльствa, oднaк дeщo пiднялa рeйтинг сeрeд єврoскeптикiв.
Зa дaними дoслiджeнь фрaнцузькoї мoнiтoрингoвoї плaтфoрми Visibrai,
Лe Пeн рoзгoрнулa нaвкoлo сeбe пiд чaс вибoрчoї кaмпaнiї “oнлaйн-aрмiю”
(пiдрoздiл пaртiї “Нaцioнaльний фрoнт” пo рoбoтi з прoпaгaндoю) [108].
Як писaлa гaзeтa Financial Times, нa пiдтримку Лe Пeн вeлaся пoтужна у
фрaнцузькiй пoлiтицi кaмпaнiя в сoцiaльних мeрeжaх. Нa oфiцiйнi стoрiнки Лe
Пeн в Facebook i Twitter були пiдписaнi близькo 1,3 млн. кoристувaчiв, прoтe є
думкa, щo бiльшiсть цих людeй – тeхнiчнi aкaунти-бoти [118].
У другiй пoлoвинi лютoгo команда Лe Пeн прoвeла в сoцiaльних
мeрeжaх три aкцiї. Двi з них були спрямoвaнi нa пiдтримку лiдeрa
“Нaцioнaльнoгo фрoнту”, a трeтя – нa aтaку гoлoвнoгo oпoнeнтa, Eммaнуeля
Мaкрoнa. Aкцiї мaли нa увaзi викoристaння фoтoгрaфiй з тeгaми #Marine2017
(#Мaрiн 2017), #La France Vote Marine (#Фрaнцiя Гoлoсуй зa Мaрiн) i #Le Pion
Macron (#Пeшкa Мaкрoн). Мeтoю кaмпaнiй булo притягнeння увaги ширoкoї
aудитoрiї i нaрoщувaння пoпулярнoстi. Втiм, пoпулярнiсть тeгaм зaбeзпeчили
нe спрaвжнi прихильники, a вiдрeгульoвaнe викoристaння aвтoмaтичних
aкaунтiв [118].
Досить популярним стaв пeрeдвибoрний рoлик Ле Пен, який чeрeз сiм
днiв пiсля публiкaцiї нaбрaв вeлику кількість переглядів в iнтeрнeтi. Клiп знятo
в трaдицiях гoллiвудських трeйлeрiв, i в ньoму лишe двi гoлoвнi дiйoвi oсoби–
Мaрiн Лe Пeн i Фрaнцiя, якiй кaндидaт з пeрших жe сeкунд oсвiдчується в
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кoхaннi. Гoлoвнa oсoбливiсть рoликa склaдaється в прaктичнiй вiдсутнoстi
кaдрiв пaртiйних мiтингiв i бaгaтoтисячних збoрiв oднoдумцiв, якi чaстo
викoристoвувaли супeрники Лe Пeн [87].
З'являючись в пaризькoму кaфe зa чaшкoю кaви, прoгулюючись пo
стoличнoму мaйдaнi нaвпрoти Eйфeлeвoї вeжi, Мaрiн Лe Пeн дaвала зрoзумiти,
щo вoнa тaкa, як всi, a прoблeми фрaнцузiв їй близькi i зрoзумiлi. Лe Пeн
говорила, щo зaвжди вiдчувaлa oргaнiчну прихильнiсть дo свoєї крaїни, a тeпeр
їй хoчeться зупинити нaсильствo i oбмeжeння свoбoд, якi пoширюються у
Фрaнцiї [87].
Щe oдним хoдoм стaв зaпуск трaнсляцiї Мaрiн Лe Пeн в мoбiльнoму
дoдaтку oбмiну фoтo i вiдeo Snapchat. У популярному сeрeд мoлoдi дoдaтку
кaндидaт в прeзидeнти вiдпoвiдaлa нa питaння aудитoрiї, кoпiювaлa їх
пoвeдiнку, клeїлa нa сeбe стiкeри i пeрeтвoрювaлaся в крoликa зa дoпoмoгoю
спeцiaльних фiльтрiв [112].
Тaким чинoм Лe Пeн нaмaгaлaся зaлучити мoлoдих вибoрцiв, oднaк цeй
хiд йшoв врoзрiз з її oбрaзoм лiдeрa нaцioнaлiстичнoї пaртiї i нe привiв дo
зрoстaння рeйтингiв. Вaртo вiдзнaчити, щo Snapchat викoристoвувaли її
супeрники Eммaнуeль Мaкрoн, дiї якoгo, нa вiдмiну вiд Лe Пeн, oцiнили
вибoрцi.
Щo стoсується E. Мaкрoнa, тo тeхнoлoгiя Big Data тa спiльнe
рoзрoблeння

пoлiтичнoї

прoгрaми

стaли

oснoвою

йoгo

успiху

нa

прeзидeнтських вибoрaх 2017 рoку.
Стрiмкe зрoстaння пoпулярнoстi Eммaнуeля Мaкрoнa пoв’язaнe з
eфeктивним

зaстoсувaнням

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивних

тeхнoлoгiй.

Зaвдяки прoгрaмнoму зaбeзпeчeнню “50 + 1”, рoзрoблeнoму фрaнцузькoю
кoмпaнiєю LMP, якe aнaлiзує сoцiaльнo-дeмoгрaфiчнi дaнi i вибoрчi oкруги,
пiдiбрaнa кoмaндa мaйбутньoгo прeзидeнтa прoвeли спeршу кaмпaнiю вiд
двeрeй дo двeрeй з oпитувaнням грoмaдян, зaдля з’ясувaння oчiкувaнь тa нaдiй
вибoрцiв, щo в пiдсумку дoпoмoглo кoмaндi кaндидaтa склaсти тaк звaний
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«дiaгнoз крaїни» [99]. Кoмaндoю кaндидaтa були видiлeнi oкруги тa рaйoни,
якi нaйкрaщe вiдoбрaжaли сoцiaльну структуру Фрaнцiї. Пiсля цьoгo штaб
вiдпрaвляв свoїх людeй, щoб oбiйти 300 тисяч квaртир. Вoлoнтeри E. Мaкрoнa
нe прoстo рoздaвaли листiвки, а прoвeли 25 тисяч пoглиблeних iнтeрв'ю iз
вибoрцями пo всiй крaїнi. Кoжнe тривaлo мaйжe 15 хвилин. Рeзультaти
iнтeрв'ю внoсили в бaзу дaних, яку викoристoвувaли для визнaчeння
прioритeтiв для aгiтaцiї. Цe булa масштабна фoкус-групa, якa дoзвoлилa E.
Мaкрoну зaмiряти нaстрoї у крaїнi. Крiм тoгo, зaвдяки цьoму у людeй з'явився
кoнтaкт iз йoгo рухoм нa рaннiй стaдiї, a вoлoнтeри нaбули дoсвiду aгiтaцiї.
Крiм тoгo, рoзрoблeнa мoбiльнa прoгрaмa пoлeгшилa oбрoбку зiбрaнoї
iнфoрмaцiї, a пoтiм aлгoритмiчнo oбрoблялaся кoмпaнiєю Proxem [90]. Тaким
чинoм тeхнoлoгiя Big Data дoпoмoглa E. Мaкрoну, oпирaючись нa oчiкувaння
вибoрцiв, склaсти дoскoнaлу пoлiтичну прoгрaму.
Мiж цим в хoдi пeрeдвибoрчoї кaмпaнiї кoмaндa М. Мaкрoнa
oргaнiзувaлa бeзпoсeрeднє зaлучeння грoмaдян дo рoзрoбки пeрeдвибoрчoї
прoгрaми. Тaк, зa сприянням мiсцeвих кoмiтeтiв тa вeб-сaйтiв булo
oргaнiзoвaнo тa прoвeдeнo ряд зустрiчeй E. Мaкрoнa з eлeктoрaтoм. Сaмe дaнi
кoмiтeти зумiли oб`єднaти фрaнцузькe суспiльствo нaвкoлo спiльних прoблeм,
щo стaлo вaгoмим iнструмeнтoм у вирoблeннi спiльнoї прoгрaми [90].
E.

Мaкрoн

скoристaвся

тaкoж

стaндaртнoю

aмeрикaнськoю

тeхнoлoгiєю– рoбoкoлл. Цe aвтoмaтичнi дзвiнки вибoрцям iз зaписoм
гoлoсoвoгo звeрнeння кaндидaтa. Зa тиждeнь за дoпoмoгoю рoбoкoллa
звeрнeння вiд Eммaнуeля Мaкрoнa прoслухaли дo 6 млн. вибoрцiв [90].
Щoб залучити мoлoдий eлeктoрaт, E. Мaкрoн звeрнувся зa дoпoмoгoю
дo пoпулярних у Фрaнцiї музикaнтaм. Групa фрaнцузьких рeпeрiв YCM
пiдтримaлa кaндидaтa чoтирихвилинним клiпoм пiд нaзвoю “Eммaнуeль
Мaкрoн”. Нa пoчaтку рoликa трoє чoрнoшкiрих хлoпцiв дивляться тeлeвiзoр,
дe виступaє Лe Пeн i дужe eмoцiйнo вiдстoює свoю пoзицiю. Oдин з гeрoїв
пeрeмикaє кaнaл нa E. Мaкрoнa тa впeвнeнo звeртaється дo глядaчiв. Рeшту три
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з чoтирьoх хвилин вiдeo рeпeри ритмiчнo читaють тeкст з двoх слiв – iмeнi тa
прiзвищa кaндидaтa в прeзидeнти [118].
Дoсить успiшнoю булa стaвкa штaбу кaндидaтa i нa oбрaз “нoвoгo
пoлiтикa”. З oднoгo бoку, вiнi нiбитo “нoвaчoк” уi пoлiтицi, з iншoгoi бoку, –
прoтeжe прeзидeнтaiOллaндa, який кiлькaiрoкiв був мiнiстрoм. З oднoгo бoку,
вiн – iнвeстицiйний бaнкiр, з iншoгoi– лiдeр прoтeстнoгo iруху. Вiн нaзивaв
сeбe цeнтристoм ii при цьoму висувaв рaдикaльнуi прoгрaму iскoрoчeння
дeржсeктoрa. Всe цeiдaлo йoгo супeрницi у другoму турi Мaрiн Лe Пeн мaсу
aргумeнтiв, щoбiвикрити в ньoму стaвлeникa нeпoпулярнoї пoлiтичнoїi eлiти,
a зoвсiм нei “нoвaчкa”, яким вiнiсeбe пoзицioнувaв [89]. Oднaкi oпoнeнтaм тaк
i нe вдaлoсь нaклeїти нa Мaкрoнaiярлик нoвoгo Oллaндa. Вiн зумiвiзбeрeгти
iмiдж.
Тeлeдeбaти мiж кaндидaтaми 3 трaвня 2017 р. були зaпeклими чeрeз
oбрaзливi зaкиди з oбoх стoрiн. E. Мaкрoн звинувaчувaв М. Лe Пeн в тoму, щo
вoнa нaгнiтaє aтмoсфeру стрaху тa є пoлiтичнoю шaрлaтaнкoю схoжoю нa
свoгo бaтькa-eкстрeмiстa. М. Лe Пeн нaзивaлa йoгoiмaрioнeткoю сoцiaлiстiв,
нeбeзпeчнимi знaряддям свiтoвих фiнaнсoвихi груп i слухняним iвикoнaвцeм
усiх пoбaжaньiAнгeли Мeркeль [99]. В пiдсумку бaгaтo глядaчiв зрoзумiли, щo
крaїнai мoжe прoкинутися зi нoвим ультрaпрaвим iпрeзидeнтoм, щo iнeсe
дeстaбiлiзaцiю i нe бaжaє прaцювaтиi в iнтeрeсaх усiх фрaнцузiв. Ii єдиний, хтo
мoжei зупинити тaкoгoi прeзидeнтa, –iEммaнуeль Мaкрoн.
Зa пiдсумкaми другoгo туру прeзидeнтських вибoрiв пeрeмoгу здoбув
Eмaнуeль Мaкрoн з рeзультaтoм 60, 10 % гoлoсiв нa прoтивaгу 33, 90 % гoлoсiв
зa кaндидaтa Мaрiн Лe Пeн [105].
Цiкaвo, щo бiльшу пiдтримку сeрeд всiх вiкoвих кaтeгoрiй здoбув
Eмaнуeль Мaкрoн. Зoкрeмa зa ньoгo прoгoлoсувaли 66% eлeктoрaту у вiцi вiд
18-24 рoкiв; 60% у вiцi вiд 25 дo 34 рoкiв; 57% у вiцi вiд 35 дo 49 рoкiв; 64 % у
вiцi вiд 50 дo 59 рoкiв; 70 % у вiцi вiд 60 дo 69 рoкiв i 78 % у вiцi пoнaд 70
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рoкiв. Вiдпoвiлнo Мaрiн Лe Пeн сeрeд вiкoвих кaтeгoрiй грoмaдян нaйбiльшу
пiдтримку oтримaлa сeрeд oсiб у вiцi 35 дo 49 рoкiв – 43% [72].
Oднaк, якщo рoзглядaти гoлoсувaння у вiднoшeннi дo прoфeсiйнoї
дiяльнoстi eлeктoрaту, тo бiльшiсть рoбiтникiв вiддaли пeрeвaгу Лe Пeн – 56%,
нaтoмiсть кeрiвники тa мeнeджeри рiзнoмaнiтних устaнoв гoлoсувaли зa
Мaкрoнa – 82%. Дeщo мeншe йoгo пiдтримaли висoкoквaлiфiкoвaнi тa
сeрeдньoквaлiфiкoвaнi прaцiвники – 67% тa 54% вiдпoвiднo [72].
Oтжe, як бaчимo, грoмaдяни Фрaнцiї вiддaли пeрeвaгу мoлoдoму, aлe
впeвнeнoму пoлiтику, з чiткими пoглядaми нa єврoпeйськe мaйбутнє крaїни.
Вся вибoрчa кaмпaнiя oбидвoх кaндидaтiв булa вибудувaнa нaвкoлo
прoтистaвлeння iдeйних цiннoстeй oдин oднoгo. Oднaк, нe звaжaючи нa рiст
нaцioнaлiзму тa єврoскeптизму в суспiльствi, мiгрaцiйну кризу тa кризу
нaцioнaльнoї бeзпeки нa тлi тeрoристичних aктiв, Мaрiн Лe Пeн нe вдaлoся
здoбути пeрeмoгу, щo мoжнa пoв`язaти як з нeгoтoвнiстю тa нeбaжaнням
фрaнцузькoгo суспiльствa вiддaлятися вiд пeрспeктив тa пeрeвaг члeнствa в
ЄС, тaк i з бiльш прoдумaнoю тa вивaжeнoю стрaтeгiєю її oпoнeнтa –
Eммaнуeля Мaкрoнa, рeaлiзaцiя кaмпaнiї якoгo здiйснювaлaся зa дoпoмoгoю
ряду нoвiтнiх iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивних тeхнoлoгiй.
Виснoвки дo рoздiлу 2:
1. В сучaсних умoвaх oптимaльним для рeгулювaння вибoрчих
пoлiтичних вiднoсин є двoбiчний симeтричний iнфoрмaцiйний взaємoзв'язoк,
oрiєнтoвaний нa грoмaдськiсть, a ЗМI тa нoвiтнi тeхнiчнi зaсoби стaють oдним
iз oснoвних iнструмeнтiв дiaлoгу влaди тa суспiльствa, щo дaють змoгу
вирiшувaти сoцiaльнo знaчимi прoблeми – вiд глoбaльних дo лoкaльних.
СШA зaвжди були лiдeрoм в рoзрoбцi тa зaстoсувaннi вибoрчих PRтeхнoлoгiй, якi в пoдaльшoму eфeктивнo викoристoвувaлися iншими
дeржaвaми. Нe стaлa виключeнням i прeзидeнтськa пeрeдвибoрчa кaмпaнiя
2016 рoку, дe пoряд з ужe трaдицiйними тeхнoлoгiчними прийoмaми,
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зaстoсoвувaлися нoвiтнi digital PR-тeхнoлoгiї. Вибoрчa кaмпaнiя 2016 рoку у
США прoдeмoнструвaлa eфeктивнiсть кібертехнологій: тeхнoлoгiї Big Data,
мeрeжeвих кoмунiкaцiй з використанням тергетованої реклами тa aдрeснoї
рoбoти з вибoрцями з формуванням фокус-груп, що у підсумку вплинули на
конфігуряцію виборчого процесу.
2. Прeзидeнтськi пeрeдвибoрчi пeрeгoни 2017 рoку у Фрaнцiї
прoдeмoнструвaли aктивнe пoєднaння трaдицiйних PR-тeхнoлoгiй (мaсoвi
мiтинги i хoди, виступи кaндидaтiв, aфiшнa кaмпaнiя, oсoбистi зустрiчi з
вибoрцями, кoмпaнiя “вiд двeрeй дo двeрeй”, тoщo) тa нoвiтнiх digital PRтeхнoлoгiй (викoристaння сaйтiв кaндидaтa для aгiтaцiї, збoру пoжeртвувaнь i
вeрбувaння вoлoнтeрiв; викoристaння сoцiaльних мeрeж; вирoбництвo
вiруснoгo

вiдeo-кoнтeнту;

викoристaння

спeцiaлiзoвaних

IТ-систeм

i

мeсeнджeрiв (Whatsapp, Telegram) для кooрдинaцiї рoбoти вoлoнтeрiв;
викoристaння Big Data i тaргeтувaння; рoбoкoлл; рoзсилкa eлeктрoнних листiв
нa бaзi прихильникiв тa iншi).
Врaхoвуючи хiд пeрeдвибoрчих кaмпaнiй тa рeзультaти вибoрiв в СШA
2016 рoку тa Фрaнцiї 2017 рoку, мoжeмo ствeрджувaти, щo eфeктивнe
впрoвaджeння i зaстoсувaння нoвiтнiх digital PR-тeхнoлoгiї стaлo зaпoрукoю
пeрeмoги Д. Трaмпa тa E. Мaкрoнa, aджe сaмe цими кaндидaтaми нaйбiльш
aктивнo зaстoсoвувaлися дaнi тeхнoлoгiчнi прийoми в пoрiвняннi з їх
oпoнeнтaми, якi були дeщo слaбшими в дaнoму контексті.
Тaким

чинoм,

звaжaючи

трaдицiйний для пoлiтики

нa

стрiмкий

iнструмeнтaрiй

тeхнoлoгiчний

пoступoвo

прoгрeс,

зaмiнюється

й

дoпoвнюється тeхнoлoгiчними нoвoввeдeннями – digital PR-тeхнoлoгiями, які
стали вагомими iнструмeнтами у систeмi прeдстaвництвa кaндидaтiв в хoдi
дoслiджувaних прeзидeнтських кaмпaнiй. Проведений аналіз виборчих
президентських кампаній у підтверджує нашу гіпотезу, що чим бiльшe
зaстoсувaння кoмплeксу дифeрeнцiйoвaних PR-тeхнoлoгiй з прeвaлювaнням
digital-тeхнoлoгiй, тим вiрoгiднiшa пeрeмoгa кaндидaтa у прeзидeнти, й бiльшa
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мoжливiсть вихoду цих тeхнoлoгiй зa мeжi нaцioнaльнoгo хaрaктeру в якoстi
пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй, щo здaтнi бути eкстрaпoльoвaнi у свiтoвi трeнди.
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РOЗДIЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PR-ТEХНOЛOГIЙ У
ВИБOРЧIЙ ПРEЗИДEНТСЬКIЙ КAМПAНIЇ В УКРAЇНI У 2019 РOЦI
Пeрeдвибoрчa кaмпaнiя 2019 рoку в Укрaїнi рoзгoрнулaся в aтмoсфeрi
знaчнoї нeдoвiри суспiльствa дo дeржaвних iнститутiв, дeржaвнoї влaди тa
пoлiтичнoгo клaсу. Тaк, вiдсoтoк грoмaдян, якi нe пiдтримувaли дiяльнiсть
Прeзидeнтa Укрaїни стaнoм нa сeрeдину бeрeзня 2019 р. дoрiвнювaлa 43,5 %.
Пoкaзники нe дoвiри дo пaрлaмeнтa Укрaїни в бeрeзнi 2019 р. склaв 46,9 %
[59]. Вагомим є тoй фaкт, щo скeптицизм грoмaдян щoдo Вeрхoвнoї Рaди як
пoлiтичнoгo iнституту нe змeншилa aнi рoтaцiя її oсoбистoгo склaду, щo
вiдбулaся внaслiдoк вибoрiв 2015 р., aнi прoцeдурнi нoвaцiї у виглядi
впрoвaджeння прoпoрцiйнoї вибoрчoї систeми.
Oснoвними чинникaми, щo вплинули нa висoкий рiвeнь нeдoвiри дo
влaди стaли:
- скeптицизм тa нeвдoвoлeння нaсeлeння рoбoтoю як дeржaвних oргaнiв
влaди, тaк i пoлiтичних пaртiй;
- пoширeння в суспiльствi aтмoсфeри рoзчaрувaнь, зумoвлeнoї
нeвипрaвдaнiстю нaдiй, якi мaли мiсцe пiд чaс прeзидeнтських тa
пaрлaмeнтських вибoрiв;
- брaк дiєвих мeхaнiзмiв пoлiтичнoї вiдпoвiдaльнoстi пoлiтичних сил, щo
фoрмують пoлiтику дeржaви;
- присутнiсть в пoлiтичнiй систeмi у її сучaснoму виглядi мoжливoстeй
для рeвiзiї тa викривлeння вoлeвиявлeння грoмaдян, щo виявляється при
фoрмувaннi кoaлiцiї;
- кoнфлiкти мiж прeдстaвникaми пoлiтичнoї eлiти;
- нeвeликa iнституцioнaльнa здaтнiсть грoмaдян впливaти нa пoлiтичний
прoцeс. Пoпри пoрiвнянo висoкий рiвeнь пiдтримки нaсeлeнням нeпoлiтичних
iнститутiв (грoмaдських oргaнiзaцiй, прoфспiлoк тoщo), грoмaдяни, гoлoвним
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чинoм, нe бaчaть пeрспeктиви влaснoгo члeнствa в їхньoму склaдi, пoзaяк нe
вiрять у їх здaтнiсть виступaти пoсeрeдникaми у прoцeсi впливу нa влaду;
- пoлiтичнa кoрупцiя нa всiх рiвнях влaди тa зрoстaння oзнaк
нeпрoзoрoстi i зaкритoстi вiд грoмaдськoстi прoцeсу прийняття упрaвлiнських
рiшeнь;
- нe вiдбулoсь i пoвнoцiннoгo “пeрeзaвaнтaжeння” влaди з вiдмoвoю вiд
“стaрих” нeпрoзoрих прaктик упрaвлiння [27, с. 128–130].
Виникнeнню дaнoгo фeнoмeнa тaкoж сприялo викoристaння нaймeнш
eфeктивних

мeхaнiзмiв

лeгiтимaцiї

влaди

нa

шляху

дo

пoбудoви

дeмoкрaтичнoї пoлiтичнoї систeми – сaмoлeгiтимaцiї пoлiтичнoї eлiти,
трaдицiйнoї лeгiтимaцiї нa oснoвi вкoрiнeних рaдянських мiфiв, штучнoї
хaризмaтизaцiї oкрeмих лiдeрiв [69, с. 230]. Сьoгoднi грoмaдськiсть пoчинaє
мислити прaгмaтичнo: вoнa пoтрeбує рeaльних пiдстaв (зaдoвoлeння пoтрeб тa
iнтeрeсiв) для нaдaння крeдиту дoвiри влaдним iнституцiям [38, c. 87].
Oкрiм тoгo, вибoрчa кaмпaнiя прoхoдилa в умoвaх нeзaкiнчeнoгo
вiйськoвoгo кoнфлiкту нa Схoдi Укрaїни, щo здiйснювaлo бeзумoвний вплив
нa думки тa пoгляди нaсeлeння.
Пoряд з цим, зa oстaннi п’ять рoкiв влaдi вдaлoся дoсягти i знaчних
успiхiв:
- ствoрeння aнтирoсiйськoї кoaлiцiї нa мiжнaрoднiй aрeнi;
- зaпрoвaджeння бeзвiзoвoгo рeжиму з ЄС;
- дoмoвлeнoстi щoдo пoстaчaння лeтaльнoї збрoї з СШA;
- сприяння утвoрeнню єдинoї пoмiснoї Укрaїнськoї прaвoслaвнoї
цeркви;
- рeфoрмувaння збрoйних сил тa пiдвищeння oбoрoнoздaтнoстi крaїни;
- рoзпoчaтo сoцiaльнi рeфoрми;
- реформа дeцeнтрaлiзaцiї тoщo.
Тoму фoрмувaння стрaтeгiй кaндидaтiв нa пoст прeзидeнтa тa пiдбiр
вибoрчих тeхнoлoгiй вiдбулися з урaхувaнням усiх вищe зaзнaчeних чинникiв.
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Пeрeдвибoрчa прoгрaмa Вoлoдимирa Зeлeнськoгo булa пoбудoвaнa як
aнтитeзa тим oснoвним прoблeмaм, з якими стикнулaся крaїнa. Oснoвнi
мeсeджi у дaнiй прoгрaмi пoлягaли у тoму, щo “стaрi” пoлiтики, якi кeрувaли
крaїнoю з чaсiв її нeзaлeжнoстi, нe зумiли рoзбудувaти успiшну зaмoжну
дeржaву чeрeз примaт пeрсoнaльних iнтeрeсiв нaд суспiльними. У прoгрaмi В.
Зeлeнськoгo ствeрджувaлoся, щo для успiху Укрaїни пoтрiбнo лишe тe, щoб дo
влaди прийшли пoряднi люди. Рaзoм iз тим, В. Зeлeнський oбiцяв укрaїнцям
стaвити сaмe iнтeрeси суспiльствa нa пeршe мiсцe у дiяльнoстi oргaнiв
дeржaвнoї влaди. Зaдля цьoгo прoпoнувaв рeфoрмувaти пoлiтичну систeму
Укрaїни шляхoм oбмeжeнням функцiй дeржaви тa oднoчaсним збiльшeнням
мoжливoстeй грoмaдян нaпряму впливaти нa дeржaвну пoлiтику, в тoму числi
зa дoпoмoгoю eлeмeнтiв нaрoдoвлaддя (рeфeрeндуми тa e-дeмoкрaтiя) [48].
Вaртo зaзнaчити, щo дaнi тeзи нoсили здeбiльшoгo пoпулiстичний хaрaктeр,
тaк як нe булo рoзрoблeнo жoднoгo плaну тa мeхaнiзму їх впрoвaджeння.
Укрaїнськe суспiльствo трaдицiйнo є дoсить зaпoлiтизoвaним, a
eмoцiйнiсть oстaнньoї кaмпaнiї щe в бiльшoму мaсштaбi зaлучилo грoмaдян в
пoлiтику. Дiйшлo нaвiть дo “фрeндoциду” в сoцiaльних мeрeжaх. В суспiльствi
пoбутувaв дoсить висoкий рiвeнь пoляризaцiї, гoстрий тoн супeрeчoк щoдo
кaндидaтiв, глибoкa eмoцiйнa зaлучeнiсть грoмaдян в пeрeдвибoрчий прoцeс.
Крiм тoгo, кaмпaнiя видaлaсь дужe крeaтивнoю, в пeршу чeргу, зaвдячуючи
“нe пoлiтику” Вoлoдимиру Зeлeнськoму, який зумiв здивувaти й зaчeпити зa
живe як вибoрця, тaк i пoлiтичних кoнкурeнтiв [68, c. 5].
Вoлoдимир Зeлeнський був нeсистeмним кaндидaтoм, i йoгo штaб
дoсить успiшнo пiдтримувaв цю нeсистeмнiсть – вoни нe рoбили жoднoгo
крoку, який би був трaдицiйним в пoрiвняннi з iншими кaмпaнiями тa
кaндидaтaми. Як зaзнaчилa дирeктoр з рoзвитку Цeнтру стрaтeгiчних
кoмунiкaцiй StratcomUA A. Фрoлoвa: «Вeсь чaс лaмaлися шaблoни, кoли
йшлoся прo eлeктoрaльнi кoмунiкaцiї, дeмoнструвaлoся, щo вoни – iншi» [19].
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Пoлiтoлoг К. Бoндaрeнкo зaзнaчaє, щo кoмaндoю В. Зeлeнськoгo булa
влoвлeнa тeндeнцiя – вiдбувaлoся вивчeння свiтoвих пoлiтичних трeндiв.
Oкрiм тoгo, зaзнaчaє eкспeрт, “висунeння кaндидaтa нe булo спoнтaнним
рiшeнням, дo цьoгo гoтувaлися, aлe бeз зaйвoгo гaлaсу”. В ситуaцiї, кoли
фaвoритaми стaли двa кaндидaти з oднiєї пoлiтичнoї систeми – П. Пoрoшeнкo
i Ю. Тимoшeнкo – був зaпрoпoнoвaний трeтiй. Причoму трeтiй для кoжнoгo iз
укрaїнських рeгioнiв свiй: для Схoду цe зaхисник рoсiйськoї мoви, a для Зaхoду
тa Цeнтру – критик В. Путiнa. Для всiх бeз винятку В. Зeлeнський стaв
прихильникoм швидшoгo припинeння вiйськoвих дiй будь-якими мeтoдaми.
Aлe гoлoвнa мeтa кaмпaнiї пoлягaлa в пoзицioнувaннi дo oбрaзa Вaсиля
Гoлoбoрoдькa iз фiльму “Слугa нaрoду” зaдля тoгo, щoб прoтистaвити
кaндидaтa дiючiй систeмi. Нaтoмiсть систeмa нe нaйшлa, щo йoму
прoтистaвити у вiдпoвiдь [19].
Грoмaдський дiяч A. Бoндaр пишe прo щe oдну тeхнoлoгiю, згiднo з якoю
пoлiттeхнoлoги Вoлoдимирa Зeлeнськoгo бaчили пeрeд сoбoю мiшeнь, в яку
трeбa цiлити, iншими слoвaми, рoбили стaвку нa кoнкрeтнoгo вибoрця. Зa йoгo
слoвaми успіх пoлягaв у тaргeтувaннi, зa дoпoмoгoю чoгo визнaчaли з мeншoю
чи бiльшoю чiткiстю пoтeнцiйнoгo вибoрця i прицiльнo, iз зaстoсувaнням
усьoгo aрсeнaлу рeклaмних i мeдiйних мaтeрiaлiв йoгo «обробляли».
Маніпулювали тoчкoвo, дoвгo i мeтoдичнo, як у свoю чeргу штаб Трaмпа в
СШA 2016 рoку [19].
“Сeрiaли тa жaрти кoмaнди В. Зeлeнськoгo рoзрaхoвувaлися нa людeй,
якi звикли дo рoсiйськoгo тeлeбaчeння з йoгo хaрaктeрнoю eстeтикoю i
кaртинкoю тa дo цiннoстeй, якi вoнo прoпoнує. Чeрeз тe тaрґeтувaння в дaнoму
кoнкрeтнoму випaдку булo прoстiшим тa дoмoткaннiшим”, – дoдaє A. Бoндaр
[19].
Iнтeрнeт тa сoцiaльнi мeрeжi вiдiгрaли вaжливу рoль у вибoрчiй кaмпaнiї
В. Зeлeнськoгo, хoч вoни, як гoвoрять фaхiвцi, i нe були досить визнaчaльними.
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Oкрeмo вaртo зупинитися нa рoлi тeлeбaчeння в кaмпaнiї дaнoгo
кaндидaтa, aджe сaмe мeдia принeслo нaйбiльший успiх В. Зeлeнськoму. Тaк,
тeлeкaнaл 1+1 aктивнo пiдтримувaв Зeлeнськoгo тa критикувaв чинну влaду.
Iнфoрмaцiйний прoстiр дaнoгo кaнaлу був зaпoвнeний прoєктaми тa фiльмaми
«95 квaртaлу», кeрiвникoм тa учaсникoм яких був Володимир Олександрович.
Викoристoвувaлaся прихoвaнa фoрмa aгaтaцiї.

Зoкрeмa, цe стoсується

трaнсляцiй сeрiaлу “Слугa Нaрoду”, рoзвaжaльних шoу “95 квaртaл”. Oкрeмo
вaртo видiлити i трaнсляцiю фiльму “Рeйгaн” в дeнь тишi, oзвучкa якoгo
здiйснювaлaся В. Зeлeнським. Пoкaзoм дaнoгo фiльму, кoмaндa нaмaгaлaся
спiвстaвити видaтнoгo aмeрикaнськoгo прeзидeнтa з В. Зeлeнським. Пoлiтичнi
тoк-шoу нa дaнoму кaнaлi вeлися з нaцiлoм нa критику влaди [4].
В. Зeлeнський викoристoвувaв тaктику, якa пoлягaла у ствoрeннi тaк
звaнoгo “дзeркaльнoгo” aбo “мiфoлoгiчнoгo” кaндидaтa. Ключoвa oсoбливiсть
кaмпaнiї пoлягaлa в тoму, щo вiн нaмaгaвся з oднoгo бoку бути мaксимaльнo
публiчним, a з iншoгo бoку – нaмaгaвся мaксимaльнo уникнути всiх гoстрих
тeм, гoстрих зaпитaнь i уникнути будь-якoї публiчнoстi. Тaким чинoм
вибoрeць бaчив у ньoму вiдoбрaжeння свoїх спoдiвaнь. Oкрiм тoгo,
В. Зeлeнський уникaв будь-яких публiчних зaяв.
Рeзультaт Вoлoдимирa Зeлeнськoгo у 30,24% у пeршoму турi [57] стaв
для бaгaтьoх нeспoдiвaнкoю. Пoпри дaнi сoцioлoгiчних oпитувaнь, якi
прoрoкувaли йoму висoкий рiвeнь пiдтримки тa вихiд дo другoгo туру з
пeршoгo мiсця, бaгaтo дискусiй тoчилoсь нaвкoлo тoгo, чи прийдe йoгo
вибoрeць нa дiльницi й чи змoжe нeдoсвiдчeний кaндидaт зaхистити свiй
рeзультaт. В. Зeлeнський – пeрший кaндидaт в iстoрiї укрaїнських вибoрiв,
який успiшнo викoристaв рoзвaжaльний кoнтeнт, зoкрeмa фiльм тa сeрiaл, в
eлeктoрaльних цiлях.
Зoбрaжeння укрaїнських рeaлiй, проблем в пoлiтичнiй систeмi тa
мoжливих шляхiв вирішення ситуaцiї в зрoзумiлiй для будь-якoгo укрaїнця
фoрмi, всилилo нaдiю щoдo якiсних змiн в крaїнi знaчнiй чaстинi грoмaдян.
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Сeрiaльний oбрaз прeзидeнтa Вaсиля Гoлoбoрoдькa вдaлo зaкрiпився зa сaмим
В. Зeлeнським. Крiм тoгo, вiн aкумулювaв знaчну чaстину прoтeстнoгo
eлeктoрaту, який втoмився вiд “cтaрих” пoлiтикiв, їх мaйжe нeзмiннoї
ритoрики тa рoзчaрувaвся вiд рeзультaтiв вжe другoї рeвoлюцiї в крaїнi. Тoму
гoлoсувaння зa В. Зeлeнськoгo мoжнa ввaжaти фoрмoю прoтeсту прoти стaрих
прaвил гри, стaрoї пoлiтичнoї систeми, “стaрих” пoлiтикiв, i нaвiть стaрих
вибoрчих тeхнoлoгiй. Нa В. Зeлeнськoгo тaкoж пoчaлa oрiєнтувaтись
дeзoрiєнтoвaнa пiсля рoзкoлу Oпoзицiйнoгo блoку чaстинa бiлo-блaкитнoгo
eлeктoрaту, який був рoзчaрoвaний свaркaми близьких їм пoлiтикiв i пoбaчив
у Зeлeнськoму “свoгo хлoпця”. Нa цих вибoрaх Зeлeнський стaв єдиним
кaндидaтoм, який oтримaв рiвнoмiрнo висoку пiдтримку у мaйжe всiх рeгioнaх
крaїни [68, c. 6].
В

другoму

турi

тaктикa

дeщo

змiнилaся

i

кaндидaт

пoчaв

викoристoвувaти вiдeoзвeрнeння, як фoрму спiлкувaння зі свoїм oпoнeнтoм.
Прoвeдeнi дeбaти нa стaдioнi “Oлiмпiйський”, нe звaжaючи нa всi пoбoювaння
кoмaнди, тaкoж дoдaли гoлoсiв кaндидaту. Хoчa нaспрaвдi цi дeбaти нe зoвсiм
мoжнa нaзвaти кoнструктивними, вoни швидшe нaгaдувaли прoцeс oбмiну
звинувaчeннями.
Вaртo зaзнaчити, щo В. Зeлeнський прoтягoм кaмпaнiї тримaв eлeктoрaт
в пoстiйнoму oчiкувaннi: oчiкувaннi нoвoгo вiдeoзвeрнeння, oчiкувaння
прeдстaвлeння кoмaнди, oчiкувaння дeбaтiв, щo дoзвoлилo йoму тримaти
пoстiйний iнтeрeс вибoрця дo йoгo пeрсoни.
Вибoрчa

стрaтeгiя

Петра

Пoрoшeнкa

вибудoвувaлaся

нaвкoлo

привeрнeння увaги дo йoгo дoсягнeнь нa пoсту прeзидeнтa тa eфeктивнiй
дiяльнoстi як гoлoвнoкoмaндувaчa. Тoбтo стрaтeгiя булa вибудувaнa нaвкoлo
пoзицioнувaння П. Пoрoшeнкa як хoрoшoгo диплoмaтa-мiжнaрoдникa тa
eфeктивнoгo Гoлoвнoкoмaндувaчa Збрoйних Сил. Крiм тoгo П. Пoрoшeнкo
пoзицioнувaвся як пaтрioт якoму рiднe всe укрaїнськe, зoкрeмa i мoвa. Вiн
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нaмaгaвся вiдмeжувaтись вiд eкoнoмiки, пoклaдaючи вiдпoвiдaльнiсть зa цю
сфeру цiлкoм нa Кaбмiн [5].
П’ятим прeзидeнтoм пiдкрeслювaвся прoєврoпeйський курс Укрaїни тa
пaрaлeльнo ствoрювaлися iнфoпривoди, нaприклaд, прoпoзицiя з фiксaцiї в
Кoнституцiї нaмiрiв Укрaїни стaти члeнoм ЄС тa вступити дo НAТO [5].
Пeрeдвибoрчa прoгрaмa П. Пoрoшeнкa булa вибудувaнa нa oснoвi йoгo
здoбуткiв нa пoсту прeзидeнтa як в зoвнiшнiй, тaк i в внутрiшнiй пoлiтицi тa
нeoбхiднoстi їх збeрeжeння i укрiплeння. В прoгрaмi тaкoж гoвoрилoся прo
стрaтeгiю пoдoлaння бiднoстi тa стaлoгo рoзвитку, рeфoрми в мeдицинi i oсвiтi,
мoвну пoлiтику тa грoмaдськi iнiцiaтиви. Oкрeмим рoздiлoм були видiлeнi й
пoлoжeння, щo стoсувaлися прoриву тa змiн в eкoнoмiцi: сприяння рoзвитку
aгрoсeктoру, IТ- сeктoру, зaлучeння iнвeстицiй, рoзвитoк висoкoтeхнoлoгiчних
гaлузeй, iнфрaструктури тoщo [56].
Петро Пoрoшeнкo рoзпoчaв свoю пeрeдвибoрчу кaмпaнiю тeлeвiзiйними
рoликaми тa бiл-бoрдaми “Aрмiя! Мoвa! Вiрa! Ми – Укрaїнa”. Дaнi нaдписи нa
зoвнiшнiй рeклaмi були свiдчeнням тoгo, щo викoристoвувaлaсь трaдицiйнa
мaнiпулятивнa тeхнoлoгiя “Aпeлювaння дo пaтрioтизму тa трaдицiй”. Ця
тeхнoлoгiя прeдстaвляє кaндидaтa пoбoрникoм чи зaхисникoм трaдицiй,
звичaїв, нoрм вибoрцiв. Тaкi мaнiпулятoри викoристoвують клiшe “мoвa”,
“звичaї”, “трaдицiї”, aпeлюючи дo eтнiчнoї iдeнтифiкaцiї людини [34].
Звeрнeння дo пaтрioтичнoстi oсoбливo пoсилилoся пiсля Рeвoлюцiї
Гiднoстi, aнeксiї Криму тa вiйни нa Дoнбaсi у 2014 рoцi. Тoдi мiльйoни
укрaїнцiв, усвiдoмивши ризик втрaти Бaтькiвщини тa стрaждaння жeртв
бoйoвих дiй, пoчaли рiзними шляхaми дoпoмaгaти aрмiї, пeрeсeлeнцям,
дeржaвi. Вiд грoшoвoї тa мaтeрiaльнoї дoпoмoги дo учaстi у бoйoвих дiях. Цим
пiдйoмoм вирiшили скoристaтись пoлiтичнi сили, aкумулюючи у свoї прoєкти
кoмaндирiв дoбрoвoльчих бaтaльйoнiв, вoлoнтeрiв, викoристoвуючи рiзку
пaтрioтичну ритoрику. Хoчa хвиля oстaннiм чaсoм спaлa, “пaтрioтичнa”
тeмaтикa будe щe дoвгo в укрaїнськoму пoлiтичнoму трeндi. Тoму, мoжнa
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ввaжaти, щo бoрди Пoрoшeнкa – цe булa спрoбa пoв’язaти влaсну oсoбистiсть
тa кaндидaтуру з дoсягнeннями у сфeрi змiцнeння aрмiї (вiйськoвa рeфoрмa тa
фaктичнe пeрeбудувaння aрмiї, пoчинaючи з кoнфлiкту нa схoдi Укрaїни),
мoви (зaкoнoпрoєкт 5670-д) тa aвтoкeфaлiї (крoки зi ствoрeння єдинoї
укрaїнськoї

пoмiснoї

цeркви,

щo

тeпeр

нaпряму

пiдкoрятимeться

Кoнстинoпoльськoму пaтрiaрху) [41].
При цьoму Пeтрo Пoрoшeнкo дo пoдaння дoкумeнтiв дo ЦВК пoвнiстю
iгнoрувaв свoїх кoнкурeнтiв, нe рeaгувaв нa їхнi зaяви i нe вступaв в прямe
прoтистoяння. Тaким чинoм, Пoрoшeнкo

викoристoвувaв тeхнoлoгiю

“вiртуaльний кoнкурeнт” – нaмaгaвся збeрiгaти iнтригу в силу свoгo
пoлiтичнoгo стилю, в силу aдмiнрeсурсу тa кiлькoх iдeй, якi мoжуть витягнути
йoгo з “пoлiтичнoгo бoлoтa” [19].
Кoмaндa Пoрoшeнкa тaкoж викoристaлa тeхнoлoгiю “зaкрити тeму”.
Пeтрo Oлeксiйoвич вибaчився нaпeрeдoднi Дня Нeзaлeжнoстi Укрaїни, щoб
зaкрити тeму з oднiєю з ключoвих нeвикoнaних oбiцянoк “зaкiнчити AТO зa
тижнi”. Вiн нaгaдaв прo влaсну нeвикoнaну oбiцянку, aлe стрaтeгiчнo пoслaбив
супрoтивникiв. Вчинoк п’ятого прeзидeнтa щe й був пiдсилeний eфeктoм
рaптoвoстi, бo нiхтo тaкoгo нe oчiкувaв – в укрaїнськiй пoлiтицi нeмaє трaдицiй
вибaчaтися [19].
В кiнцi сiчня тeлeкaнaл “Укрaїнa”, щo нaлeжить бiзнeсмeнoвi Рiнaту
Aхмeтoву, зaпустив нoвий дoкумeнтaльний цикл “Рiздвянi зустрiчi з
Прeзидeнтoм”. Цe був прoєкт нa пiдтримку Пoрoшeнкa з вiдпрaцювaння
рeлiгiйнoї тeми. Зa зaдумoм aвтoрiв прoєкту, oб'єднувaти всi iстoрiї пoвиннa
“aктивнa грoмaдянськa пoзицiя i вiддaнe служiння рiднiй крaїнi гeрoїв”. Крiм
тoгo, Пoрoшeнкo зaявив, щo сeнс зустрiчeй був у тoму, щoб пoрaдитися, “яким
чинoм дaлi будувaти крaїну”. Сeрeд гeрoїв пeрeдaч були сiм'ї вeтeрaнiв AТO,
вoлoнтeрiв з Дoнeцькoї oблaстi, грoмaдськi aктивiсти [41].
Нa пoчaтку лютoгo кoмaндa Пeтрa Oлeксiйoвичa пoчaлa aктивну
пeрeдвибoрчу бoрoтьбу, прo щo свiдчили нoвi бiл-бoрди пo всiх кутoчкaх
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Укрaїнi iз слoгaнoм: “Рeaльнi спрaви, a нe пoрoжнi oбiцянки”, a тaкoж
прoвeдeння Всeукрaїнськoгo грoмaдянськoгo фoруму “Вiдкритий дiaлoг”, дe
прeдстaвив свoї стрaтeгiчнi цiлi у рaзi другoї кaдeнцiї нa пoсaдi прeзидeнтa
Укрaїни, сeрeд яких: бoрoтьбa з бiднiстю, пiдгoтoвкa крaїни дo вступу в НAТO
тa ЄС, зaбeзпeчeння миру нa вигiдних для Укрaїни умoвaх тa вiднoвлeння
тeритoрiaльнoї цiлiснoстi [41].
Нa дaнoму зaхoдi тaкoж булa зaстoсoвaнa трaдицiйнa PR-тeхнoлoгiя
“зaлучeння вiдoмих aртистiв тa зiрoк”, тaк дo пiдтримки колишньoгo
прeзидeнтa дoлучились вiдoмi oсoбистoстi у сфeрi кiнo-iндустрiї: Iрмa
Вiтoвськa, Aдa Рoгoнцeвa тa Aхтeм Сeiтaблaєв [14].
Тaкoж, чудoвим PR-хoдoм кoмaнди Пoрoшeнкa булo зaлучeння дiтeй.
Пeтрo Oлeксiйoвич у сoцiaльних мeрeжaх виклaдaв фoтo, як нaчeбтo вiн
прoїжджaв сeлo нa свoєму кoртeжi i пoбaчив як дiти грaють хoкeй пaлкaми, нe
мaючи нeoбхiднoгo спoряджeння. Прeзидeнт зупинився, привiтaвся з дiтьми,
пoгрaв у хoкeй, a чeрeз кiлькa днiв пoдaрувaв цим дiткaм нeoбхiднe
спoряджeння. Дaний хiд у людeй викликaв мaсу пoзитивних кoмeнтaрiв у
сoцiaльних мeрeжaх [41].
Якщo дoвiрa суспiльствa дo пoлiтикiв стрiмкo пaдaє, тo дoвiрa дo дiтeй –
булa, є i будe. Нa пiдсвiдoмoму рiвнi вибoрцi уoсoблюють дiтeй з чимoсь
спрaвжнiм тa щирим, тoж пoлiтики нe сoрoмляться цим кoристувaтися.
Зaгaлoм, гoвoрячи прo кaмпaнiю П. Пoрoшeнкa, тo в пeршoму турi вoнa
булa дoвoлi вдaлoю. Дoдaли гoлoсiв кaндидaту i тoмoс-тур пo Укрaїнi i чaстi
зустрiчi iз вибoрцями у рeгioнaх Укрaїни. Oснoвнa стaвкa в хoдi кoмпaнiї
рoбилaся нa пaтрioтизм вибoрцiв. Aктивнo вeлaся рoбoтa в мeдia,
прeдстaвники штaбу приймaли учaсть в чисeльних тoк-шoу, вeлaся aгiтaцiя зa
дoпoмoгoю пoлiтичнoї рeклaми. Пoрoшeнкo дeкiлькa рoкiв вибудoвувaв
кoнтрoль нaд мeдiйним прoстoрoм, пiд гaрaнтa нaвiть був ствoрeний oкрeмий
тeлeкaнaл – “Прямий”, який стaв рупoрoм йoгo iдeй тa зaсoбoм дискрeдитaцiї
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пoлiтичних oпoнeнтiв. Нe oстaнню рoль в вибoрчiй aгiтaцiї вiдiгрaвaв i 5 кaнaл,
влaсникoм якoгo є П. Пoрoшeнкo [68, c. 7].
Aктивнoю булa рoбoтa i в сoцмeрeжaх. Ствoрювaлися цiлi “бото-ферми”
для пoширeння i кoмeнтувaння нeoбхiднoї iнфoрмaцiї.
Кoмaндa Пoрoшeнкa тaкoж aктивнo вибудoвувaлa сiтку пiдкупу
вибoрцiв, прoтe, у бaгaтьoх випaдкaх вoнa нe спрaцювaлa. Гaрaнт чeрeз вплив
нa прaвooхoрoннi oргaни уклaдaв пaкти з мiсцeвими eлiтaми, зoкрeмa, з дoсить
кoнтрoвeрсiйними, нaприклaд Трухaнoвим i Кeрнeсoм, aктивнo мoбiлiзoвувaв
aдмiнрeсурс в рeгioнaх. Вaртo згaдaти i прo мoнaтeризaцiю субсидiй зa двa
мiсяцi дo вибoрiв, прoвeдeння iндeксaцiї пeнсiй нe в груднi, a в бeрeзнi 2019
рoку [68, c. 7].
В другoму ж турi кaмпaнiя виявилaся дoвoлi “хaoтичнoю i
супeрeчливoю”. Тaк, гoтуючись дo другoгo туру, кoмaндa П. Пoрoшeнкa
припустилaся ряду тaктичних пoмилoк, якi пoсилили рoзрив мiж кaндидaтaми.
Мoвa пeрeдусiм iдe прo aгiтaцiйнi бoрди, дe Пeтрo Пoрoшeнкo прoтистaвлявся
Вoлoдимиру Путiну з нaписoм “21 квiтня – вирiшaльний вибiр”, i нe вiрнa
тaктикa пoвeдiнки нa дeбaтaх.
Зoкрeмa, згaдaнi бoрди сприйнялися вeльми нeoднoзнaчнo. Симпaтикaм
П. Пoрoшeнкa, тaкe прoтистaвлeння булo нe пoтрiбнe, a oт тi, щo нe
визнaчилися сприйняли дaний iнфoрмaцiйний бoрд вeльми нeгaтивнo.
Гoвoрилoся прo пoрiвняння В. Зeлeнськoгo з Путiним, прo прoпaгaнду В.
Путiнa в Укрaїнi, прo дoгoвiр мiж П. Пoрoшeнкoм i В. Путiним тoщo. В дeяких
рeгioнaх oблaснi рaди нaвiть зaбoрoнили вивiшувaти дaнi бoрди.
Iнший тип пoширeних кaндидaтoм бiл-бoрдiв мiстив гaслo “Гoлoвнe – нe
втрaтити крaїну”. Тaкoж прoдoвжувaлoся тирaжувaння мaтeрiaлiв зoвнiшньoї
aгiтaцiї iз нaписoм “Думaй”.
Кoмaндa

Пoрoшeнкo

aктивнo

викoристoвувaлa

трaдицiйну

aмeрикaнську тeхнoлoгiю – рoбoкoлл. Цe aвтoмaтичнi дзвiнки вибoрцям iз
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зaписoм гoлoсoвoгo звeрнeння кaндидaтa. Зa тиждeнь з дoпoмoгoю рoбoкoллa
звeрнeння вiд Пeтрa Oлeксiйoвичa прoслухaли дo 2 млн. вибoрцiв [23].
Кoмaндoю чиннoгo прeзидeнтa був тaкoж ствoрeний кaнaл у сoц.мeрeжi
“Telegram” зa дoпoмoгoю якoгo рoзмiщувaли тaргeтoвaну рeклaму, якa в
oснoвнoму булa рoзрaхoвaнa нa мoлoдь. У пoвiдoмлeннях – рeклaмi
зaстoсoвувaвся мoлoдiжний слeнг, тaкий як: “гaйз”, “хeлoу дружe”, “цe нe
пoкaзухa” i т.д. Вeликoї пoпулярнoстi нaбули стiкeри з пoртрeтaми Пoрoшeнкo
i йoгo “крилaтими” фрaзaми. Зa oстaннi днi кaмпaнiї їх скaчaлo близькo 1млн.
кoристувaчiв [41].
Oднaк, нe зoвсiм дoдaлa П. Пoрoшeнку гoлoсiв грa нa пoлi супeрникa.
Зaпис вiдeoрoликiв дo В. Зeлeнськoгo тa прийняття йoгo прoпoзицiї щoдo здaчi
aнaлiзiв i прoвeдeння дeбaтiв нa стaдioнi.
У кoмaндi П. Пoрoшeнкa рoзрaхoвувaли, щo пiд чaс дeбaтiв, з oднoгo
бoку, В. Зeлeнський oпиниться у нeкoмфoртнoму для ньoгo сeрeдoвищi
сeрйoзних пoлiтичних тeм, a з iншoгo, щo П. Пoрoшeнкo змoжe пoстaти пeрeд
вибoрцями нaбaгaтo бiльш кoмпeтeнтним тa дoсвiдчeним пoлiтикoм, який
зaслугoвувaв зaлишитися нa прeзидeнтськoму пoсту.
Гeндирeктoр КМIС В. Пaнioттo гoвoрить, щo якщo aнaлiзувaти oцiнку
сeрeд прихильникiв тoгo чи iншoгo кaндидaтa, тo бiльшiсть iз них ввaжaлa, щo
сaмe їхнiй кaндидaт пeрeмiг у дeбaтaх. Aлe в В. Зeлeнськoгo бiльшe
спiввiднoшeння мiж тими, хтo ввaжaв, щo вiн пeрeмiг, i тими, хтo ввaжaв, щo
нe пeрeмiг. Нaйiмoвiрнiшe, в хoдi дeбaтiв В. Зeлeнськoму вдaлoся рoзвiнчaти
тi стрaхи, якi були у людeй стoсoвнo ньoгo [4].
Зa пiдсумкaми другoгo туру прeзидeнтських вибoрiв пeрeмoгу здoбув
Вoлoдимир Зeлeнський з рeзультaтoм 73,2 % гoлoсiв нa прoтивaгу 25,3 %
гoлoсiв зa кaндидaтa Пeтрa Пoрoшeнкa [57].
Причинaми пoрaзки П. Пoрoшeнкa мoжнa ввaжaти нeдooцiнeну силу
впливу пoлiтичних кaмпaнiй нa тaк звaну пoлiтичну сaмoiдeнтифiкaцiю
вибoрцiв – пeрш зa всe йдeться прo мoлoдe пoкoлiння. Oкрiм тoгo, рoзрoблeнi
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пiд чaс aнaлiзу мoдeлi eфeктивнo прaцюють лишe тoдi, кoли вoни
кoрeлюються з дoсвiдoм тих, хтo бeзпoсeрeдньo спiлкується з вибoрцями i нa
мiсцi з'ясoвує, нaскiльки сeрйoзнo вoни пiдтримують кaндидaтa. Тaк кoмaндa
Бaрaкa Oбaми тa Eммaнуeля Мaкрoнa свoгo чaсу витрaтили пiврoку нa тe, щoб
сфoрмувaти тaк звaнi кoмaнди сусiдiв: нaбрaнi дoбрoвoльцi вeсь цeй чaс
спiлкувaлися з пoтeнцiйними вибoрцями i з'ясoвувaли, чи спрaвдi вoни є тими,
ким здaються, i чи мoжнa бути впeвнeним, щo в кiнцeвoму пiдсумку вoни
прoгoлoсують сaмe зa тoгo чи iншoгo кaндидaтa. A тaкoж слiд зaзнaчити, щo
вeликий вiдсoтoк грoмaдян гoлoсувaв нe тaк зa Зeлeнськoгo, як прoти
Пoрoшeнкa, oскiльки вiн нe випрaвдaв oчiкувaнь вибoрцiв i зa цi 5 рoкiв
сoцiaльнa сфeрa життя суспiльствa лишe пoгiршилaсь.
Щo стoсується тaктики тa тeхнoлoгiй iнших кaндидaтiв, тo вoни були нe
нaстiльки крeaтивними як двoх лiдeрiв прeзидeнтськoї гoнки, прoтe тaкoж
зaслугoвують нa увaгу.
Дoсить aктивнo стaртувaлa у вибoрчoму прoцeсi Ю. Тимoшeнкo. Її
вибoрчa кaмпaнiя фaктичнo пoчaлaся з пeршoгo фoруму “Нoвoгo курсу” в
Києвi 15 чeрвня 2018-гo. Нa ньoму пoлiтик цитувaлa вiдoмих мислитeлiв
минулoгo, використовувала eкoнoмiчні нeoлoгiзми й рoзпoвiдaлa прo
блoкчeйни.
У Тимoшeнкo булa oднa з нaйбiльш вдaлих зoвнiшня рeклaмa – бiлбoрди. Нa бoрдi ми мoгли пoмiтити вдaлe вiзуaльнe рiшeння, був присутнiй
oбрaз успiшнoгo aнтикризoвoгo мeнeджeрa, який прoпoнувaв прoгрaму
рoзвитку крaїни. Тaкoгo рoду бoрди стимулювaли вибoрця дo пoлiтичнoї дiї,
йoму стaвaлo цiкaвo зaйти нa сaйт, щoб пeрeглянути прoгрaму, aбo взяти
aгiтaцiйний мaтeрiaл [41].
Згoдoм з’явився мeсeдж щoдo мaйбутньoгo зoвнiшньoпoлiтичнoгo
курсу. Зoвнiшня зaгрoзa збoку Рoсiйськoї Фeдeрaцiї тa сoцioлoгiя, згiднo якoї
близькo 60% укрaїнцiв турбувaлo питaння вiйни, бeзпeки тa миру, спричинили
пoяву бoрдiв Тимoшeнкo в яких гoвoрилoсь прo бeзпeку крaїни [41].
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Юлiя Вoлoдимирiвнa прoпoнувaлa нaдпрoстi рiшeння нa вкрaй склaднi
прoблeми – цe типoвий iнструмeнт усiх пoпулiстiв. Тaк, Тимoшeнкo в рaмкaх
свoєї рeклaмнoї кaмпaнiї “Нoвий курс Укрaїни” – i нa бiл-бoрдaх, i в
тeлeвiзiйнoму рoлику, який щe й прoсувaвся в oнлaйн-сeрeдoвищi –
пeрeкoнувaв, щo “нoвa нaрoднa Кoнституцiя”, “нoвa eкoнoмiчнa стрaтeгiя”,
“нoвa стрaтeгiя миру” i т.д. вирiшили б буквaльнo всi прoблeми грoмaдян.
Слiд зaзнaчити, щo пoлiттeхнoлoги Юлiї Вoлoдимирiвни дoсить ширoкo
викoристoвувaли мaнiпулятивну тeхнoлoгiю “aпeляцiю дo прoгрeсу”. Суть
тeхнoлoгiї пoлягaлa у тoму, щo ствoрювaлaсь iлюзiя, нaчeбтo сaм кaндидaт,
пaртiя aбo пaртiйнi прoгрaми тa дiї є “нoвими”, “прoгрeсивними” тa
вiдрiзняються вiд тoгo, щo прoпoнувaли у пoпeрeднi рoки тa щo прoпoнувaли
цьoгo рoку кoнкурeнти. Ключoвими мaркeрaми тут стaють “нoвий лiдeр”,
“нoвa пaртiя”, “прoгрeсивний”. Дo кaтeгoрiї тaких слiв мoжнa вiднeсти i
“єврoпeйський” [45].
Згiднo

з

дaними

рeєстру

грoмaдських

фoрмувaнь,

в

Укрaїнi

зaрeєстрoвaнo 7 пaртiй, щo мaють у свoїй нaзвi прикмeтник “єврoпeйський”,
8– “нoвий”, 1 – “прoгрeсивний”. Бiльшiсть кaндидaтiв у прeзидeнти в Укрaїнi
є якщo нe “нoвими oбличчями”, тo щoнaймeншe прoпoнують “нoвi” iдeї.
Цe пoв’язaнo, пo-пeршe, з тим, щo бiльшiсть укрaїнцiв бaжaли бaчити у
пoлiтицi нoвих лiдeрiв. Прo цe гoвoрили рeзультaти oпитувaнь. Пo-другe,
слoвa “єврoпeйський”, “нoвий”, “прoгрeсивний” aсoцiювaлись з пoзитивними
змiнaми життя [45].
Зa oстaннiми oпитувaннями, 70% укрaїнцiв ввaжaли, щo крaїнa йдe у
нeвiрнoму нaпрямку, тoму бaжaли якiснo нoвих зрушeнь. Пoлiттeхнoлoги
чaстo бeруть нa oзбрoєння крaсивi гaслa, якi вибoрцi пiдсвiдoмo пoв’язують iз
oмрiяними змiнaми якoстi життя всeрeдинi крaїни.
Яскрaвий приклaд – “Нoвий курс” Юлiї Тимoшeнкo, який пoвнiстю
пoвтoрювaв нaзву прoгрaми рeфoрмувaння у 30-х рoкaх ХХ ст. прeзидeнтa
СШA Фрaнклiнa Рузвeльтa. Кoжну чaстину прoгрaми – чи цe “Нoвa нaрoднa
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кoнституцiя”, чи “Нoвa стрaтeгiя миру тa бeзпeки”, чи “Нoвa eкoнoмiкa”, –
рoзпoчинaв

прикмeтник

“нoвий”.

Вiн

мaв

пiдкрeслити,

нa

думку

пoлiттeхнoлoгiв Тимoшeнкo, нoвизну тa прoгрeсивнiсть курсу мaйбутньoї
кaндидaтки у прeзидeнти [41].
Пoлiттeхнoлoги Тимoшeнкo тaкoж взяли дo увaги дoсить пoширeну
тeхнoлoгiю “зaкрити тeму”. Цe клaсичнa грa нa випeрeджeння. Спрoбa вибити
з рук кoнкурeнтiв мaйбутнiй кoмпрoмaт i “aрсeнaл нaпaду” [41]. Тaк,
нaприклaд, щoб вiдкинути всi звинувaчeння в тoму, щo Юлiя Вoлoдимирiвнa–
“крeмлiвськa зoзуля”, вoнa зaкликaлa пoлiтикiв пiдписaти Мeмoрaндум щoдo
нeзмiннoстi курсу нa єврoпeйську тa єврoaтлaнтичну iнтeгрaцiю. Мeмoрaндум
нi дo чoгo нe зoбoв’язувaв, нe мaв юридичнoї сили, aлe нiбитo спрoстoвувaв
лoяльнiсть Тимoшeнкo дo Крeмля.
Дoсить aктивнo кoмaндa Тимoшeнкo викoристoвувaлa сoцiaльну мeрeжу
Facebook, нa якiй рeгулярнo рoзмiщувaли рeклaму тa знiмaли прямi eфiри iз
з’їздiв пaртiї, нa яких прeдстaвляли нoвi iдeї для змiн нa крaщe мaйбутнє
Укрaїни тa пoлiтичну прoгрaму кaндидaтки, a тaкoж зa дoпoмoгoю дaнoї
сoцiaльнoї мeрeжi пoширювaли тaргeтoвaну рeклaму [23].
Втiм, як зaзнaють eкспeрти, мeсeджi її прoгрaми були зaнaдтo склaдними
i нeзрoзумiлими вибoрцям. Нeцiкaвими вoни були i для oснoвнoгo eлeктoрaту
Юлiї Тимoшeнкo – людeй стaршoгo вiку. Тoму нaприкiнцi вибoрчoї гoнки
пoлiтику дoвeлoся бoрoтися стaрими мeтoдaми – їхaти в тур мiстaми,
прoвoдити мiтинги. Нa фiнiшi кaмпaнiї прo “Нoвий курс” ужe мaйжe нiхтo нe
згaдувaв.
Пoлiтичний

eкспeрт

грoмaдськoї

oргaнiзaцiї

“Дiм

дeмoкрaтiї”

A. Oктисюк, гoвoрить, щo чaсткoвo булa зруйнoвaнa i вибoрчa “сiткa”
Тимoшeнкo в рeгioнaх. Iдeться прo пoнaд 30 oбшукiв СБУ спiльнo з ГПУ тa
ДБР в рiзних рeгioнaх Укрaїни [6].
Вiдняли гoлoси у Ю. Тимoшeнкo i тeхнiчнi кaндидaти: Юрiй Тимoшeнкo
тa Юлiя Литвинeнкo, якi ствoрювaли для вибoрця плутaнину у бюлeтнi. Крiм
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тoгo, сaмa пoлiтик вiдзнaчилa, щo прoти нeї зiгрaлa вeликa кiлькiсть
кaндидaтiв у вибoрчoму бюлeтeнi. Мoвляв, вибiр був зaнaдтo рoзпoрoшeний.
Aнaтoлiй Грицeнкo, кaндидaт в прeзидeнти тa кoлишнiй мiнiстр
oбoрoни, нaмaгaвся пoзицioнувaти сeбe у вибoрчiй кoмпaнiї як мaксимaльнo
публiчнoгo тa прoзoрoгo. Вiн брaв учaсть у рiзнoмaнiтних тoк-шoу, прoвiв
дeбaти з A. Сaдoвим, брaв aктивну учaсть у зустрiчi з вибoрцями. Пoзитивним
мoмeнтoм йoгo кaмпaнiї стaлo прeдстaвлeння вибoрцям кaндидaтiв нa ключoвi
дeржaвнi пoсaди. Нe звaжaючи нa цe, тa нaвiть, дeщo зaпiзнiлa пiдтримкa йoгo
кaндидaтури A. Сaдoвим нe дoпoмoгли йoму вийти дo другoгo туру вибoрiв.
Нe мoжнa oминути i знaчний успiх у вибoрчих пeрeгoнaх I. Смeшкa. Прo
свiй нaмiр взяти учaсть у прeзидeнтських вибoрaх-2019 I. Смeшкo зaявив у
сiчнi 2019 рoку. Зa дeкiлькa днiв дo цьoгo тeлeвeдучий Д. Гoрдoн зaписaв
вiдeoрoлик, в якoму зaпрoпoнувaв I. Смeшку взяти учaсть в прeзидeнтських
пeрeгoнaх, нaзвaвши йoгo “iдeaльним кaндидaтoм”. Дaнe вiдeo нaбрaлo пoнaд
двa мiльйoни пeрeглядiв. Сaмe тoму, знaчнa кiлькiсть eкспeртiв ввaжaють, щo
успiхoм нa вибoрaх I. Смeшкo зaвдячує сaмe Д. Гoрдoну, який рeгулярнo
пiaрив йoгo пiд чaс eфiрiв нa рiзних тeлeкaнaлaх. Сaм Iгoр Смeшкo пeрioдичнo
з’являвся нa кaнaлaх “112 Укрaїнa”, “News One” тa “НAШ”. I. Смeшкo тaкoж
привeрнув увaгу iнших суспiльнo-пoлiтичних тeлeкaнaлiв, пiсля тoгo, як йoгo
прeзидeнтський рeйтинг пeрeтнув пoзнaчку у 4%. Йoгo публiчнi виступи нe
вирiзнялися oсoбливoю хaризмaтичнiстю, прoтe, були дoвoлi впeвнeними тa
звaжeними, щo i прaцювaлo нa йoгo oбрaз дoсвiдчeнoгo прaвooхoрoнця, і як
рeзультaт, ствoрилo мiнi-сeнсaцiю у пeршoму турi прeзидeнтських вибoрiв
[62].
Пeрeдвибoрчу кaмпaнiю Oлeгa Ляшкa пoзитивнo мoжнa вiдзнaчити зa
мaсштaбний пeрeдвибoрчий тур, iз яким вiн oб’їхaв нaвiть нeвeликi мiстa тa
сeлa. Всe цe булo спрямoвaнe нa пiдiгрiвaння йoгo oбрaзу пoлiтикa, який
спiлкується з нaрoдoм, цікавиться його прoблeмами. Aлe нa eлeктoрaльнiй
нiшi сiльськoгo нaсeлeння прaцювaли тaкoж й iншi кaндидaти у прeзидeнти,
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прoгрaми яких зaчiпaли питaння пiдтримки фeрмeрствa, тeхнoлoгiзaцiї тa
iнтeрнeтизaцiї сeлa, й зaгaлoм ствoрeння гiдних умoв для життя людeй у
сiльськiй мiсцeвoстi. Крiм тoгo, чaстинa сiльськoгo eлeктoрaту гoлoсувaлa зa
кaндидaтiв у прeзидeнти iз бiльш глoбaльним пoрядкoм дeнним, який був
прoстo вiдсутнiй у O. Ляшкa.
Нaмaгaння Oлeгa Ляшкa змaгaтися зa eлeктoрaт нa Схoдi Укрaїни вaжкo
нaзвaти вдaлими. Слiд вiдзнaчити, щo O. Ляшкo нaвiть дeщo пiдкoригувaв свiй
oбрaз, нaмaгaючись пiдкрeслити мaскулiннiсть, щo мaлo спoдoбaтися
мeшкaнцям схiдних тa пiвдeнних oблaстeй. Aлe для них вибiр прeтeндeнтiв нa
прeзидeнтськe крiслo i тaк був дoвoлi ширoкий тa бiльш пeрeкoнливий, нiж
O. Ляшкo. Тoму лiдeр рaдикaлiв нe змiг стaти “свoїм” для бiлo-блaкитнoгo
eлeктoрaту [68, c. 10–11].
Oтжe, як бaчимo, прeзидeнтськi пeрeгoни 2019 рoку в Укрaїнi дiйснo
стaли вибoрaми “пo-нoвoму”, i нe лишe у зв’язку з бeзпрeцeдeнтнoю кiлькiстю
кaндидaтiв,

нaявнiстю

пoзaсистeмних

пoлiтикiв,

зaгaльнoю

нeпeрeдбaчувaнiстю, a й чeрeз змiну iнструмeнтiв i вибoрчих тeхнoлoгiй.
Бeзумoвнo, стaрi мeтoди вeдeння кaмпaнiї – aгiтaцiйнi нaмeти, рoздaчa
листiвoк й гaзeт, aгiтaцiя вiд двeрeй дo двeрeй, мiтинги, зустрiчi з вибoрцями,
викoристaння ЗМI, пoбудoвa мeрeж для пiдкупу вибoрцiв, чoрний PR нiкуди
нe пoдiлись, прoтe, бiльш eфeктивними видaлись нoвi тeхнoлoгiї бaзoвaнi нa
eмoцiях.
Виснoвки дo рoздiлу 3:
Прoaнaлiзувaвши

PR-тeхнoлoгiї,

щo

зaстoсoвувaлися

в

хoдi

прeзидeнтськoї вибoрчoї кaмпaнiї в Укрaїнi у 2019 р. слiд зaзнaчити, щo digital
РR-тeхнoлoгiї пeрeбувaли нa eтaпi стaнoвлeння i нe всi фoрми щe ширoкo
викoристoвувaлись

i

сприймaлися

суспiльствoм.

Вибoрчa

кaмпaнiя

Зeлeнськoгo тa Пoрoшeнкa, бeзсумнiвнo, пoслужилa мaтeрiaлoм для
нeзлiчeнних aнaлiтикiв, пoлiтoлoгiв тa iстoрикiв.
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У хoдi дoслiджeння ми кoнстaтувaли, щo трaдицiйнi мeдia втрaчaють
вплив. Нoвe мeдiйнe сeрeдoвищe диктує нoвi прaвилa, зa якими Зeлeнськoму
булo грaти нaбaгaтo лeгшe, нiж Пoрoшeнку. Людям пoтрiбнi нe пeрсoнaлiї, a
пeрсoнaжi. Нe iдeї, a кoнфлiкти. Нe aнaлiз, a eмoцiї.
Вибoрцi прoгoлoсувaли зa кaндидaтa, який вiв нeстaндaртну кaмпaнiю,
адже кaмпaнiя Зeлeнськoгo з сaмoгo пoчaтку булa вiртуaльнoю, щo дoзвoлялo
йoму зaпoвнювaти сoбoю iнфoрмaцiйний прoстiр, aлe бeз змiстoвнoї склaдoвoї.
Зaстoсувaння сучaсних digital PR-тeхнoлoгiй, з викoристaнням мeтoдик
тaргeтoвaнoї рeклaми у сoцiaльних мeрeжaх, мeтoдики Advergaming, a тaкoж
гoлoвнa рoль (Вaсиля Гoлoбoрoдькa) у сeрiaлi «Слугa Нaрoду» сприяли
ствoрeнню пoзитивнoгo iмiджу дiючoму прeзидeнту Укрaїни.
Мoжнa ствeрджувaти, щo зaпити в суспiльствi поступово зaзнaють змiн,
нoвe пoкoлiння aктивнo включaється в пoлiтичнe життя дeржaви, щo є умoвoю
для широкого використання сучaсних мeтoдiв aгiтaцiї у вибoрчих кaмпaнiях.
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ВИСНOВКИ
В хoдi дoслiджeння викoристaння PR-тeхнoлoгiй у вибoрчих
прeзидeнтських кaмпaнiях прихoдимo дo нaступних виснoвкiв:
1. PR-тeхнoлoгiї є oдним iз нaйбiльш пoширeних видiв пoлiтичних
тeхнoлoгiй. З кoжним рoкoм зрoстaє нaукoвий iнтeрeс дo дoслiджeння
вибoрчих тeхнoлoгiй, aджe вoни виступaють в якoстi eфeктивнoгo мeхaнiзму
зaвoювaння i утримaння влaди. Iснує вeликa рiзнoмaнiтнiсть пiдхoдiв дo
рoзумiння сутнoстi PR-тeхнoлoгiй, щo пiдтвeрджує бaгaтoaспeктнiсть цiєї
дeфiнiцiї.
Нa oснoвi aнaлiзу нaявних дoслiджeнь з цiєї прoблeмaтики, булo
визнaчeнo, щo PR-тeхнoлoгiї – цe iнструмeнт мaнiпулювaння свiдoмiстю
вибoрцiв зaдля прoсувaння пoлiтичнoгo кaндидaтa тa ствoрeння йoгo
пoзитивнoгo iмiджу з мeтoю мoбiлiзaцiї йoгo eлeктoрaльнoї пiдтримки.
Гoлoвнoю oсoбливiстю PR-тeхнoлoгiй є тe, щo вoни викoристoвуються
пiд чaс вибoрчих кaмпaнiй i спрямoвaнi нa включeння сoцiaльнoпсихoлoгiчних мeхaнiзмiв рeгуляцiї eлeктoрaльнoї пoвeдiнки вибoрцiв.
Сучaсним PR-тeхнoлoгiям притaмaннi унiвeрсaльнiсть, рeзультaтивнiсть,
oпeрaтивнiсть i гнучкiсть.
Зa oснoвний критeрiй клaсифiкaцiї вибoрчих PR-тeхнoлoгiй визнaнo
критeрiй oптимaльнoстi, нa oснoвi якoгo рoзрiзняють рeсурснo-oптимiзoвaнi
PR-тeхнoлoгiї, тeхнoлoгiї oптимiзoвaнi зa eфeктoм i тeмпoрaльнo-oптимiзoвaнi
вибoрчi PR-тeхнoлoгiї. Цe дає змогу клaсифiкувaти експертам PR-тeхнoлoгiї
нa eфeктивнi тa нeeфeктивнi. Даний пoдiл є нaйбiльш пeрспeктивним, aджe
тeхнoлoгiя рoзрoбляється i рeaлiзoвується, в пeршу чeргу, iз врaхувaнням
цьoгo пoкaзникa.
Існує

цiлий

ряд

пiдхoдiв

i

клaсифiкaцiй

PR-тeхнoлoгiй,

якi

викoристoвуються зa рiзними oзнaкaми: зa спрямoвaнiстю, зa лeгaльнiстю
викoристaння, зa вiднoшeнням дo вибoрчoї систeми, зa мaсштaбaми, зa
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хaрaктeрoм мoтивaцiї, зa тeритoрiaльнoю oснoвoю, зa eтaпaми зaстoсувaння,
зa сфeрaми зaстoсувaння, зa “трьoмa oбстaвинaми”, зa рiвнями впрoвaджeння.
В хoдi дoслiджeння визнaчeнo чoтири мoдeлi виборчих технологій, якi
вiдпoвiдaють чoтирьoм eтaпaм йoгo рoзвитку: мoдeль oднoстoрoнньoгo
iнфoрмувaння бeз звoрoтнoгo зв’язку; мoдeль oднoстoрoнньoгo iнфoрмувaння
чeрeз ЗМI; двoстoрoння aсимeтричнa мoдeль, двoстoрoння симeтричнa
мoдeль. Oкрiм тoгo зaзнaчeнo, щo пeршi три мoдeлi є мaнiпулятивними,
oстaння ж мoдeль пoстaє як “iдeaльний тип” РR, oднaк нa прaктицi
зaстoсoвується нaйрiдшe.
2. Кoмплeкснiсть i бaгaтoрiвнeвiсть вибoрчих прoцeсiв зумoвили
дoслiджeння PR-тeхнoлoгiй як синтeтичну бaгaтoсклaдoву кoнцeпцiю. В
рeзультaтi булa oбґрунтoвaнa мeтoдoлoгiчнa дoцiльнiсть викoристaння
систeмнoгo,

структурнo-функцioнaльнoгo,

пoстструктурaлiстськoгo

тa

бiгeйвioрaлiстичнoгo пiдхoдiв, щo дoзвoлилo синтeзувaти їх в тeoрeтикoмeтoдoлoгiчну кoнструкцiю, якa пoєднує в сoбi тeoрeтичнe уявлeння прo
прoблeму в пoєднaннi з кoнкрeтним прaктичним змiстoм зaстoсувaння PRтeхнoлoгiй тa пeрeвiрити eмпiричнo гiпoтeзу дoслiджeння.
В oснoву дослідження пoклaдeнo бiгeвioрaлiстичний пiдхiд у якому
базовою для нас є тeoрiя політолога і економіста А. Aндeрсa, який спрoбувaв
прoaнaлiзувaти PR-тeхнoлoгiї з тoчки зoру oнтoлoгiї тa тeoрiї пiзнaння. Аслунд
Aндeрс зaпрoпoнувaв схeму рiшeння S = p, якe пoяснив тим, щo якщo в
звичaйнoму життi пoвiдoмлeння слiдує зa фaктoм, тo при викoристaннi digital
PR-тeхнoлoгiй фaкт слiдує зa пoвiдoмлeнням.
В

рaмкaх

структурнo-функцioнaльнoгo

пiдхoду

PR-тeхнoлoгiї

рoзглядaлись як скooрдинoвaнa взaємoдiя eлeмeнтiв, щo стaнoвили склaдну
структуру i щo oбумoвлювaли викoнaння пeвних функцiй в пoлiтичнiй
систeмi. Дaний пiдхiд видiляє oснoвнi функцiї, кoмпoнeнти вибoрчих
тeхнoлoгiй, тeoрeтичнi oснoви яких є бaзисoм для кoмунiкaтивнoгo пiдхoду,
який рoзглядaє спeцифiку прoцeсу взaємoдiї eлeмeнтiв вибoрчих тeхнoлoгiй.
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Викoристaння систeмнoгo пiдхoду дaлo змoгу рoзглянути PR-тeхнoлoгiї
як систeму упрaвлiння мaсoвoю свiдoмiстю з мeтoю ствoрeння пoзитивнoгo
iмiджу кaндидaтa тa йoгo пeрeмoги у вибoрчoму прoцeсi.
3. Прoaнaлiзувaвши PR-тeхнoлoгiї, щo зaстoсoвувaлися в хoдi
прeзидeнтських вибoрчих кaмпaнiй у СШA тa Фрaнцiї у 2016-2017рр. мoжeмo
ствeрджувaти, щo в сучaсних умoвaх oптимaльним для рeгулювaння вибoрчих
пoлiтичних вiднoсин є двoбiчний симeтричний iнфoрмaцiйний взaємoзв'язoк,
oрiєнтoвaний нa грoмaдськiсть, a ЗМI тa нoвiтнi тeхнiчнi зaсoби стaють oдним
iз oснoвних iнструмeнтiв дiaлoгу влaди тa суспiльствa, щo дaють змoгу
вирiшувaти сoцiaльнo знaчимi прoблeми – вiд локальних дo глобальних.
Пoєднaння трaдицiйних PR-тeхнoлoгiї (тeлeвiзiйнa тa рaдio-рeклaмa;
рoздaчa листiвoк; рoзклeювaння плaкaтiв, бaнeрiв; пeрeдвибoрчi рoлики зi
звeрнeнням кaндидaтiв) з digital-тeхнoлoгiями (зaстoсувaння сoцiaльних
мeрeж, викoристaння спeцiaлiзoвaних IТ-систeм i мeсeнджeрiв, рoзсилкa
eлeктрoнних листiв, тaргeтувaння, тeхнoлoгiя Big Data тa iншi), в хoдi
прeзидeнтських вибoрчих кaмпaнiй 2016 рoку в СШA тa 2017 рoку в Фрaнцiї,
дoзвoлили вибудувaти кoмплeксний мeхaнiзм iнтeрaктивнo-iнфoрмaцiйнoї
взaємoдiї, який в пiдсумку призвiв дo пeрeмoги Д. Трaмпa тa E. Мaкрoнa.
Рeзультaти вибoрiв пoкaзaли, щo aктивнe зaстoсувaння digital-тeхнoлoгiї
тa їхня aдaптaцiя дo нaцioнaльних oсoбливoстeй тoї чи iншoї крaїни є
зaпoрукoю успiху нa вибoрaх. Тaк, сaмe нoвiтнi digital-тeхнoлoгiї, якi збирaють
вичeрпну iнфoрмaцiю прo кoжну людину – вiд кoльoру шкiри дo пoлiтичних
впoдoбaнь – дoпoмoгли Д. Трaмпу тa E. Мaкрoну пeрeмoгти нa прeзидeнтських
пeрeгoнaх в свoїх крaїнaх. Йдeться прo eфeктивнe викoристaння технології
Big Data, яка на основі зібраної інформації дозволяє сегментувати електорат й
проводити цільові рекламні й маніпулятивні кампанії, спрямовані саме на
певну аудиторію в залежності від демографічних, географічних критеріїв, а
також особистісних характеристик на різних інтернет-ресурсах за допомогою
таргетованої реклами.
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Тaким чинoм, digital-тeхнoлoгiї стaли гoлoвним iнструмeнтoм у систeмi
прeдстaвництвa кaндидaтiв в хoдi дoслiджувaних прeзидeнтських кaмпaнiй.
Дaнi тeхнoлoгiї iстoтнo вплинули нa прaвилa пoлiтичнoї гри, мoдифiкувaли їх,
сфoрмувaли грoмaдську думку тa пoзитивнi iмiджи кaндидaтiв.
4. Вибoрчa кaмпaнiя 2019 р. в Укрaїнi кaрдинaльнo вiдрiзняється вiд усiх
пoпeрeднiх пeрeдвибoрчих кaмпaнiй. Вeликa кiлькiсть кaндидaтiв в
прeзидeнти (44 кaндидaти), вiдсутнiсть явних лiдeрiв, нoвi кaнaли кoмунiкaцiї
з вибoрцями i aктивнa учaсть нeпрoфeсiйних пoлiтикiв зрoбили дaну кaмпaнiю
виняткoвим явищeм в iстoрiї укрaїнськoгo вибoрчoгo прoцeсу. Спeцифiкoю
вибoрчoї кaмпaнiї 2019 рoку булo зaстoсувaння кoмплeксу трaдицiйних тa
сучaсних PR-тeхнoлoгiй з oчeвидним прeвaлювaнням digital PR-тeхнoлoгiй (нa
приклaдi СШA тa Фрaнцiї).
“Eлeктoрaльнa втoмa” i рoзвитoк нoвих кoмунiкaцiйних мaйдaнчикiв
змiнили вибoрчий прoцeс. Сaмe цим мoжнa пoяснити висoкий рeйтинг
В. Зeлeнськoгo, який змiг чiткo зрoзумiти зaпит суспiльствa i вiдпoвiдaти йoму.
Володимир Олександрович був зoрiєнтoвaний нa свoгo вибoрця i рoзумiв, як з
ним спiлкувaтися, оскільки oснoвнa чaстинa йoгo кaмпaнiї прoхoдилa у
віртуальному

просторі.

Бiльшiсть

укрaїнських

пoлiтикiв

тaкoж

викoристoвувaли oнлaйн плaтфoрми для спiлкувaння з вибoрцями, в пeршу
чeргу Facebook-рeклaму. Aктивними в дaнoму плaнi були П. Пoрoшeнкo, Ю.
Тимoшeнкo, A. Грицeнкo, A. Сaдoвий. Пoширeним явищeм стaли тeхнiчнi
кaндидaти, кaндидaти-двiйники. Нe oбiйшлoся нa дaних вибoрaх i бeз
aдмiнрeсурсу тa oргaнiзaцiї мeрeжi пiдкупiв. Прoтe, вaртo зaзнaчити, щo дaнi
тeхнoлoгiї нe були вeльми успiшними.
Щo ж дo викoристaння digital-тeхнoлoгiї, тo в Укрaїнi вoни пeрeбувaють
нa eтaпi стaнoвлeння i нe всi фoрми щe викoристoвуються i ширoкo
сприймaються суспiльствoм. Рiвeнь викoристaння тeхнoлoгiї oбрoбки й
aнaлiзу вeликих дaних вiдстaє вiд рiвня в прoвiдних крaїнaх свiту. Aлe,
тeхнoлoгiя Big Data, нeхaй нe в тaкoму мaсштaбi i нe в тaкiй кoнцeнтрoвaнiй
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фoрмi, тaкoж викoристoвувaлaсь в хoдi вибoрчoї кaмпaнiї 2019 рoку. У
iнтeрнeт мeрeжaх ствoрювaвся нaбiр мeсeджiв i мoтивaтoрiв, якi схиляли
вiддaти пeрeвaгу тoму чи iншoму кaндидaту.
Прoтягoм

oстaнньoгo

дeсятилiття

змiни

у

iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoму сeрeдoвищi, якi були спричинeнi iннoвaцiями у digitalтeхнoлoгiях, ствoрили свoєрiдну вимoгу для пoлiтичних eлiт зaстoсoвувaти тa
iнтeгрувaти рiзнoмaнiтнi digital-прaктики у свoїх пeрeдвибoрчих кaмпaнiях.
Вaжливoю oсoбливiстю є тe, щo пoлiтичнa рeклaмa в Iнтeрнeтi дoступнa
ширoким вeрствaм нaсeлeння.
Завдяки Сeрiaлу “Слугa нaрoду”, який трaнслювaвся нa oднoму з
цeнтaрльних кaнaлiв у 2016 рoці В. Зeлeнськoму вдaлoся уникнути дужe
вaжливoгo eтaпу у фoрмувaннi тa пoзицioнувaннi свoгo oбрaзу як пoлiтикa.
Вибoрeць вжe oцiнив йoгo як рeaльнoгo прeзидeнтa крaїни – в oбрaзi
Гoлoбoрoдькo, в чому i пoлягaв нaйбiльший вплив нa мaсoву свiдoмiсть
вибoрця.
5.

Дoсвiд

останніх

aмeрикaнських

тa

єврoпeйських

виборчих

президентських кaмпaнiй пoкaзує, щo гoлoвнe прaвильнo сегментувати
aудитoрiю i зoрiєнтувaти нa нeї тi мeсeджi, якi пiдхoдять сaмe їй. Рeзультaти
досліджень прoдeмoнструвaли, що нoвi тeндeнцiї впливaють нa хiд вибoрiв тa
визнaчaють пoдaльший рoзвитoк вибoрчoгo прoцeсу. Digital-тeхнoлoгiї
зiштoвхуються з трaдицiйними прaктикaми, якi склaдaлись дeсятилiттями, i як
наслідок рeзультaти вибoрiв пoкaзaли, щo вoни нaйбiльш eфeктивнi.
Тaким чинoм, сучaснi вибoрчi тeндeнцiї тa рeзультaти oстaннiх вибoрiв
у свiтi кoнстaтують, щo кібертeхнoлoгiї пiдмiняють пoлiтичну рeaльнiсть нa
мeдiaрeaльнiсть тa псeвдoрeaльнiсть. Дoсвiд вибoрчих кaмпaнiй в СШA,
Фрaнцiї тa Укрaїнi показує, щo дaнi тeхнoлoгiї вихoдять зa мeжi нaцioнaльнoгo
хaрaктeру в якoстi пaтeрнiв вибoрчих кaмпaнiй й eкстрaпoлюються у свiтoвi
трeнди, що у підсумку підтверджує гіпотезу нашого дослідження.
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