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ЗМІНА СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ  
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Баніт О.Р. 

Факультет систем і засобів масової комунікації 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Науковий керівник: 

 Бутиріна М.В., д.н.соц.ком., проф. 

 

Автор розглядає, яким чином змінилися моделі поведінки споживачів 

через пандемію коронарірусу та як на ці зміни відреагували виробники. 

Ключові слова: коронавірус, реклама, споживачі, епідемія. 

 

CHANGING CONSUMER BEHAVIOR THROUGH THE COVID-19 

PANDEMIC 

Banit O. 

The author examines how consumer behavior patterns have changed due to 

the coronary virus pandemic and how manufacturers have responded to these 

changes. 

Key words: coronavirus, advertising, consumers, epidemic. 

 

Пандемія коронавірусу спричинила зміни у звичному способі життя 

людей по всьому світу: масові заходи скасували або обмежили кількість 

присутніх з тисяч до сотень та десятків, ресторани, бари, кафе, спортивні 

заклади, кінотеатри зачинили, а офісні працівники змушені були перейти на 

домашню віддалену роботу на повний день. Ці зміни не могли прямо не 

позначитися на поведінці споживачів. 

Із початком карантину поведінка українських споживачів, як і 

споживачів у всьому світі, змінилася. Ці зміни відбулися відразу у кількох 

напрямках: 

1.Зміна звичних способів споживання їжі, пов’язана із тим, що 24% 

споживачів почали частіше працювати вдома, ніж до карантину.  Відповідно, 
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22% споживачів відзначили, що стали частіше готувати та споживати їжу 

вдома, а 70% – що відвідують бари, кафе та ресторани рідше, ніж до карантину. 

2.Зміна каналів продажу – українські споживачі стали рідше відвідувати 

магазини з товарами для краси та здоров’я, для дітей та домашніх улюбленців. 

Натомість, вони стали частіше відвідувати аптеки. 

3.Зміна у споживацькому кошику – лідерами продажу стали бакалія, 

засоби для миття та дезинфекції, чай, кава, туалетний папір, паперові рушники 

та хустинки, засоби для прибирання. Разом з тим, зменшилися покупки 

алкогольних напоїв (пива, вина та більш міцних), снеків, кондитерських 

виробів та чіпсів [1]. 

Дослідницька група Engine провела дослідження зміни поведінки 

споживачів та її впливу на електронну комерцію. Під час дослідження 

виявилося, що під час карантину значно збільшилася кількість домашніх 

справ, зокрема, приготування їжі, перегляд телебачення, соціальних мереж та 

занять спортом. При цьому більшість споживачів очікують, що наступного 

року відбудеться рецесія, проте все одно витрачають до 30% більше коштів на 

придбання продуктових та непродуктових товарів онлайн [2]. 

Найбільш очевидною зміною є перехід покупців в онлайн: багато 

споживачів, які почувалися дискомфортно в сфері онлайн покупок, змушені 

були подолати страхи та перейти до цього формату. Ті покупці, які раніше не 

мали відповідного досвіду, несподівано стали купувати онлайн. Цікавим є той 

факт, що таким чином, донедавна консервативні покупці збільшили долю 

онлайн-комерції, яка була порівняно невеликою, на 15%. 

Більше того, багато звичних масових заходів (концерти та стадіонні 

виступи, клуби, фітнес-центри тощо) виявилися недоступними, що призвело 

до певних змін. Так, футбольний клуб Боруссія під девізом «Залишайся вдома, 

але будь на стадіоні» запропонував вболівальникам за 19 євро придбати 

картонний манекен зі своїм фото, який буде розміщено на одному з місць 

стадіону під час гри. Менше ніж за два тижні надійшло більше 10 тисяч 

замовлень послуги. 
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Подібні заходи впроваджено у сфері культури: Метрополітен Опера під 

час закриття більшості театрів на карантин щовечора почала розміщувати 

записи найкращих вистав за останній час, які будь-хто може передивитися за 

пожертву; такі онлайн вистави збирають щоденно сотні тисяч глядачів по 

всьому світу.  

Схожу послугу запропонував міжнародний продюсер концертів Fever, 

який пропонує глядачам трансляції живих концертів за 5-10 євро.  

Паризький Лувр, Флорентійська Галерея Уффіці та багато інших музеїв 

по всьому світу віртуально відчинили свої двері відвідувачам. Провідні 

університети світу на період карантину також відкрили доступ до навчальних 

матеріалів. 

Відповідну ініціативу запровадили і в Україні. Наприклад, Національна 

Філармонія продає квитки на онлайн концерти наживо за 50 гривень [3].  

Деякі компанії призвичаїли своїх покупців до моделі прямої співпраці 

(«Моршинська. Замовляй додому», «Розетка. Доставка за так», «Королівський 

смак. Смакуй по-королівськи вдома і т.д.). Мережа супермаркетів «Сільпо» 

запустила доставку товарів за 40 хвилин, розпочавши із міст, в яких найгірше 

розвинуті служби кур’єрської доставки. Замовити доставку продуктів додому 

можна і в інших супермаркетах (VARUS, АТБ та ін.), а також спеціальними 

службами – Glovo, Rocket тощо. Ці послуги були доступні і до карантину, але 

набули популярності та широкого поширення вже після початку карантинних 

обмежень. 

За результатами досліджень провідної міжнародної публічної 

маркетингової компанії Nielsen, споживацька поведінка під час епідемії 

коронавірусу проходить шість стадій: 

1.Передчуття епідемії. Споживачі схильні до придбання товарів, які 

допомагають зберегти здоров’я та життя (вітаміни, харчові добавки, свіжі 

овочі та фрукти). 
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2.Проактивна турбота про здоров’я. Споживачі звертають увагу на 

товари, які потенційно можуть знизити ризик інфікування (захисні маски та 

санітайзери). 

3.Підготовка до карантину. У цей період споживачі відчувають 

найбільшу небезпеку, тому активно роблять запаси продуктів та товарів 

першої необхідності (крупи, макарони, каву, чай, олію, засоби особистої 

гігієни, ліки проти гарячки та застуди). Цей етап характеризується 

збільшенням споживацьких кошиків та зростанням частоти відвідувань 

магазину). 

4.Карантин. Споживачі майже не виходять за покупками з дому, тому 

зростає кількість покупок онлайн. При цьому в магазинах можлива відсутність 

товарів через логістичні обмеження. 

5.Звикання до обмежень. Покупці схильні до зменшення походів у 

магазин та онлайн покупок. Через дефіцит деяких товарів та зростання цін на 

них споживачі можуть стати чутливішими до цін. 

6.Нові умови життя. Споживачі повертаються до свого рутинного життя, 

відчиняються кафе, магазини, офіси та освітні заклади. Проте звички, 

вироблені карантином, наприклад, турбота про здоров’я, зберігаються [1]. 

Разом з тим, споживачі згодом стали психологічно адаптуватися до 

нових умов, а те, що спочатку викликало паніку та страх, почало сприйматися 

спокійніше. Споживачі втомилися від негативу та намагаються менше 

стежити за новинами і свідомо переключати увагу на звичні, спокійні та цікаві 

для себе речі. Фахівці прогнозують, що повернення до попередніх 

споживацьких потреб та вимог відбудеться досить швидко.  

Наприклад, за умов карантину споживачі мали змогу більше часу 

приділити здоров’ю та самоосвіті. Відомий виробник велотренажерів Peloton 

повідомив про підвищення продажу товарів за період карантину на 66%. 

Компанія Linkedin повідомила, що з періоду карантину втричі збільшилися 

перегляди просвітницьких відео [3]. 
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Зміни споживацької поведінки обумовлюють для виробників та 

рекламодавців необхідність зміни способів роботи зі споживачами. Так, 

повернення до домашнього харчування робить знову актуальними 

різноманітні рецепти; підвищена турбота про здоров’я, викликана карантином, 

спричинить попит на більш здорове харчування та засоби для підтримки 

здоров’я. 
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ПРОФІЛАКТИКУ COVID-19, ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
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В статті аналізується соціальна інтернет-реклама, спрямована на 

подолання пандемії COVID-19,  створена державними установами м. 

Києва.  Наголошується на великому значенні антиковідної соціальної 

реклами як запоруки здоров’я нації і формуванні культури здоров’я. 
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Ukrainian social advertising aimed at COVID-19 prevention as a national 

health promotion factor. (Based on internet materials) 

Nataliia Bukina 

Phd in Philology, Associate Professor,  

Department of Journalism 

Faculty of International Relations  

National Aviation University  

         In the paper, the social internet advertising aimed at COVID-19 pandemic 

elimination, created by Kyiv state authorities, is analyzed. An importance of anti-

COVID social advertising for national well-being and health culture development 

is emphasized.  

Key words: pandemic,social advertising, national health, prevention. 

Пандемія COVID-19, що у 2019 р. розпочалася в китайському місті 

Ухань у квітні 2021 року, продовжує набирати оберти в світі, негативно 

впливаючи на здоров'я людей, забираючи життя.  

Як повідомляло Інтернет-видання «Українська правда», станом на 7. 04. 

2021 року Україна за розповсюдженням хвороби займала 7 місце у світі та 1 в 

Європі  [ 1].  

 З початку епідемії у світі  (дані на 18.04.2021) зафіксовано 141 364 940 

хворих на ковід осіб,  в Україні 1 946 510.  Всього від коронавірусу померло 

3 025 447 людей, з них 39 786 наших співвітчизників. 18.04.2021 р. у світі на 

COVID-19 хворіють 18 277 017,  в Україні 424 645 осіб [2].  

Наразі очевидно, для зупинення розповсюдження COVID-19 у світі, 

необхідні координовані дії всієї світової спільноти, спрямовані на жорстке 

дотримання карантинних вимог, профілактику і лікування коронавірусної 

інфекції. Не менш важливі ефективні рішення та превентивні заходи вищого 

керівництва України з цих питань усередені держави. Також важко 
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переоцінити рівень інформаційної грамотності українського населення щодо 

хвороби. Тому питання  соціальної реклами на цю тематику, як і її вивчення, є 

актуальними.  

Мета даної наукової розвідки полягає в моніторінгу й аналізі соціальної 

інтернет-реклами, представленої офіційними державними установами столиці 

України – Києва.   

Соціальній рекламі присвячені праці зарубіжних (К. Еткіна, С. Моріарті, 

А. Романова та ін.) та українських (А. Андрусенко, О. Бугайової, М. 

Докторович, І. Мунтян,  А. Тимошенко та ін. ) науковців.  

На сайті найголовнішої у справах здоров'я українців державної установи 

– Міністерства охорони здоров'я України [3] в рубриці «Громадянам» можна 

бачити соціальну рекламу, спрямовану на профілактику COVID-19, у вигляді 

анімаційних відеороликів, звичайних відеороликів та інфографіки різних 

типів. У рекламних анімаційних сюжетах відеороліків рука художника малює 

і розфарбовує фломастерами в різні кольори персонажів, які виконують дії, що 

мають допомогти громадянам захиститися від коронавірусу, мінімізувати 

негативні наслідки, що можуть виникнути у разі хвороби, та не заразити інших 

людей. Голос за кадром роз'яснює громадянам, як необхідно носити маску, які 

правила гігієни ефективні проти ковіду та як поводитися у разі хвороби. 

Ключові лейтмотиви роликів виведені в фіналі у вигляді мотиваційних 

закликів-афірмацій: «Бережіть себе!», «Будьте здорові!»  Інший тип реклами в 

рубриці – різноманітна інформаційна графіка (малюнки-комікси, схеми-

роз'яснення тощо) зі змістом аналогічного характеру. Так само, як в 

анімаційних відеосюжетах, інформація подана в простій, легкій для 

візуального сприйняття та запам'ятовування формі. Окремі малюнки 

орієнтовані на дітей. Наприклад, реклама з гаслом: «Твоя супергеройська 

зброя проти вірусу!», герої якої – кумедні геометричні фігури. Звісно, дитина 

навряд чи відвідає сайт Міністерства охорони здоров'я України, але така 

реклама може бути успішно використана батьками та вчителями з метою 

навчання дітей.  
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Ще  одна важлива проблема щодо  COVID-19, яка обговорюється на 

сайті – тема вакцинації. Наразі українське суспільство розділилося на 

громадян, налаштованих на вакцинацію, на тих, хто з недовірою ставиться до 

існуючих препаратів AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, CoronaVac тощо – чекає 

більш повної та достовірної інформації щодо них, а також, українців – 

принципових противників щеплення. Так соціологічне дослідження, 

проведене у березні 2021 р. КМІС (Київським міжнародним інститутом 

соціології), показало, що 33% населення готові робити щеплення у найближчі 

місяці, 61% – не готові; головна причина небажання робити щеплення – 

недовіра до вакцини (54% серед тих, хто не готовий вакцинуватися) [4]. Втім, 

у країнах, в яких держава приділяє велику увагу вакцинуванню своїх 

громадян, спостерігається покращення загальної ситуації щодо 

захворюваності на ковідну інфекцію. Зокрема, ізраїльські лікарі ще у лютому 

2021 р. зазначили зниження на 95, 8 % ризику зараження на коронавірус серед 

людей, які отримали дві вакцини Pfizer  [5 ]. Так само була відзначена 

ефективність у профілактиці лихоманки або проблем з диханням 98%,  

госпіталізації та смерті 98,9% [5]. Станом на 16. 04. 2021 в Ізраїлі повністю 

вакциновано 53,99% населення, завдяки чому набагато зменшилася кількість 

хворих на коронавірус. Показники від 18.04.2021 дорівнють – 2540, тобто 0,3% 

населення [6].  Варто згадати, що ще 18.03.2021 кількість хворих у країні 

дорівнювала 21181 особи [6]. З 18.04.2021 в Ізраїлі скасовується обов'язкове 

носіння масок на вулиці  [6]. 

Сьогодні дуже важливо активізувати забезпечення вакцинами всіх 

бажаючих вакцинуватися проти ковіду співвітчизників, намагатися надавати 

їм правдиві дані щодо особливостей різних вакцин та можливих побічних 

впливів, таким чином підвищувати їх довіру до вітчизняної системи охорони 

здоров'я.  

Як зазначає українська науковець А. Тимошенко, чинники, що 

детермінують поведінку людини, піддаються опосередкованому 

психологічному втручанню з боку рекламної інформації, внаслідок чого 
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відбуваються зміни у бажаннях, цінностях і ставленні до певних явищ 

соціального характеру [7]. 

Соціальна реклама на тему вакцинації, представлена на сайті МОЗ 

України, роз'яснює громадянам інформацію про неї: вказано, що всі 

зареєстровані вакцини  безпечні й ефективно формують імунітет, що 

щеплення – добровільне і безоплатне;  визначено етапи проведення вакцинації 

тощо. Також на каналі YouTube МОЗ України наявні рекламні відеоролики-

флешмоби «Я лікар – я вакцинуюсь» [7], в яких лікарі різних регіонів 

розповідають про свою особисту  вакцинацію, чому прийняли рішення 

зробити щеплення, які побічні реакції у них з'являлися тощо.  Для значної 

кількості населення лікар – професія, яка викликає повагу і довіру. Тож 

подібна соціальна реклама є позитивним психологічним стимулом як для 

населення, так і для самих лікарів, зробити щеплення. МОЗ України на 

просторах Інтернету також має свої ресурси в соціальних мережах Facebook, 

Twitter, Telegram, що розширює можливості інформувати різні вікові категорії 

населення.  

На думку дослідника проблеми А.Романова, для того, щоб соціальна 

реклама була ефективною, необхідно чітко усвідомити «вразливі місця» 

проблеми й активно та креативно їх використовувати [ 9]. 

Також Національна служба здоров`я України сумісно з благодійною 

організацією "100% Життя" реалізує масштабну інформаційну кампанію "Твій 

сімейний лікар" [10], антиковідні соціальні відеоролики якої на різних 

платформах в Інтернеті креативно акцентують увагу на важливих причинах 

поширення ковіду. Зокрема, ставляться питання ігнорування або 

неправильного носіння масок населенням. Наприклад, у вигляді смс-

повідомлення зі звуковим супроводженням від імені сімейної лікарки 

закликається «носити маску так, ніби від цього залежить здоров'я твоїх дітей. 

Бо так і є» [11] або піклуватися про власне здоров’я і здоров’я оточуючих: 

«поводитися  так, ніби ти вже хворієш – з максимальною обережністю і 

турботою про людей навколо» тощо [12].  
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Соцільна антиковідна реклама проєкту "Твій сімейний лікар" є в 

Інтернет- мережі Facebook, у  Telegram, а також  розміщена на бігбордах – на 

зупинках громадського транспорту міста Києва тощо.  

Безперечно, для того, щоб соціальна реклама, яка має протидіяти 

пандемії COVID-19, сприяти ліквідації інформаційної безграмотності щодо 

цієї хвороби, підвищувати рівень відповідальності українців, зберігати їх 

здоров'я і підвищувати культуру здоров'я, була високоефективною і 

охоплювала широкі верстви населення, бажано залучати  всі можливі  ЗМК.   

Таким чином, перспективами подальших розвідок у цьому напрямі 

можуть бути розробка механізмів усунення причин, які стоять на заваді 

ліквідації пандемії  COVID-19 в Україні, а також визначення і забезпечення 

необхідних умов посилення впливу соціальної реклами на формування  

здорової нації. 
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кафедри реклами і зв’язків з громадськістю 
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Тези присвячені виокремленню поняття мережевого суспільства як 

нової форми комунікативної взаємодії в глобалізованому світі. Надано 

тлумачення включеності особистостей у медіатизоване поле віртуальної 

реальності; простежено умови можливості збереження внутрішньої 

цілісності суб’єкта у світі постмодерної парадигми дискретних явищ. 
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реальність,  маса, медіатизація, посткультура. 

 

Network society as a new form of communicative connections 

Yuliia Vasylenko 

               

Thesis is devoted to separation of concept of network society as a new form 

of communicative interaction in globalized world. Explanation is given about 

inclusion of personalities in a mediated sphere of virtual reality; causes of 

possibility of  keeping subject’s wholeness are investigated in  postmodern 

paradigm of descrete phenomena. 

Key words: network society, globalization, virtual reality, mass, 

mediazation, postculture. 

Світ, опиняючись поперед викликами сучасності, потребує набуття 

нових специфічних рис як орієнтирів для обертання в просторі віртуалізованої 

комунікації. Під віртуалізованістю будемо розуміти не виключно онлайн-

середовище, що, в свою чергу, диктує новий підхід до запровадження 

феноменів соціального життя під зміненою «егідою», а стан світових справ в 

цілому, керуючись тим уявленням, що віртуалізація передбачає першочергово 

слідування «двореальнісній парадигмі», в умовах якої реальне життя 

віддзеркалюється в симулятивній копії самого себе.  

Ж.Бодріяр, змальовуючи ілюзорний портрет суспільної стратегії, якої 

дотримується людство з моменту настання епохи споживання, проектував 

теоретичний образ комунікативних практик, в яких «ніщо не добирається 

кінця своєї історії» [1, c. 78]. Відтак, принциповість аспекту нелінійності 

наразі послуговується як провідна риса «характеру» сучасності.  

На зміну лінійної парадигми автоматично приходить постмодерна 

посткультурна парадигма з її «постідеєю» розпорошеної реальності для світу, 

в якому домінуючою постає мережева структура. Остання ж виображає 

провідний принцип в усіх сфера здійснення людської свідомості. 
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Першочергово маємо говорити про сферу здійснення медійних зв’язків як 

області, що в усі часи вибудовувалась за принципом словесності. Тож 

медіатизоване суспільство у світлі свого мережевого «образу»  надає 

принципову інакшість всіх комунікативним процесам, що відбуваються в 

ньому. 

Мережеве суспільство як нова форма суспільної організації передбачає 

заданість і нових форм комунікативних зв’язків. Розглядаючи рекламну 

комунікацію як одну з провідних форм таких зв’язків, маємо констатувати її 

пряму включеність в мережеві закони. Під загальним поняттям мережі будемо 

розглядати класичне його тлумаченні у вченні одного з головних теоретиків 

мережевого суспільства Мануеля Кастельса. У праці «Інформаційна епоха» 

Кастельс витлумачує поняття мережі як будь-яку колективну взаємодію 

сучасної епохи. Фактично, вузлом такої мережі може постати все, що здатне 

здійснювати обмін даними [2, c. 247 ]. І такими «передавачами» зовсім не 

обов’язково мають бути носії високого інтелекту та багатого внутрішнього 

світу. В даному твердженні вбачаємо натяк мислителя на трансгуманістичні 

тенденції сучасності. Водночас, така до певної міри автоматизація 

інтелектуальних процесів є прямим вираженням того ж самого обраного курсу 

на віртуалізацію, оскільки дозволеною постає принципова непотрібність в 

доказах володіння реальністю суб’єкта, що лише передає дані в мережі. 

Така ситуація призводить до виокремлення в мережевих комунікативних 

структурах таких ключових характеристик як неформальність, дискретність, 

неієрархічність та децентрованість. Відтак, навіть аспекти закономірності 

розгортання феноменів мережевих структур, виявляється, фактично 

неможливо виокремити, бо будь-яка система, втрачаючи власний центр, являє 

собою аморфну конструкцію, відкриту водночас як до толерантної цілісності, 

так і до анархії.  

В даній тезі прослідковується інтенція Бодріяра, що її він висловлював 

у праці «В тіні мовчазної більшості, або кінець соціального». Так, мислитель 

констатував, що маси як «витвір» своєї епохи не володіють референцією, що в 
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свою чергу приводить до твердження про специфіку віртуалізованого соціуму, 

в якому неможливо знайти «реальну» відповідність «по цей бік екрану». 

Відтак, маси породжують не специфічності, не розрізнення, а принципову 

нерозподіленість та нерозпізнаваність [1, c. 52]. Тож за таких обставин 

втрачаються будь-які шанси на віднаходження онтологічного фундамента у 

феноменах реальності. Фактично, можемо стверджувати щодо єдиної 

динаміки розгортання процесів в масах та ЗМІ. Тож мережеві структури, 

полонивши соцільно-комунікативний простір, по суті, витісняють всі інші так 

звані «ізольовані системи». Фактично, все, що не вкладається в рамки не 

лінійності, буде вимушено «не потрапити в нову реальність». 

Надаючи чергових площин до опису мережевої парадигми, Кастельс 

вводить образ теорії «простору потоків» [2, c. 306]. Власне, саме масовість 

суспільних феноменів і уможливлює форму новітньої комунікації як потоку, 

що не має меж та фіксованих законів. Кожен з комунікативних елементів в 

таких потоках, фактично, виступає як самі собі інформація та реклама. 

Відторгнення будь-яких авторитетів передбачає виключно процеси 

взаємовіддзеркалення та копіювання цих самостей.  

Певне обґрунтування таких обставин можемо відшукати у С.Жижека з 

його тлумаченням статусу персони як децентрованого суб’єкта, буття якого 

втрачає свій онтологічний статус по причині розхитування особистісних 

кордонів. Називаючи постмодерністський універсам універсамом наївної віри 

в екран [3, c.227], Жижек констатує, що для адекватної оцінки всього, що 

відбувається, необхідно зберігати кордони між справжнім життям та його 

технічною (або віртуалізованою) симуляцією, між реальністю та нашим 

викривленим її сприйняттям, між миттєвими реакціями нашої психіки та 

незрушним осердям людського «Я» [3, c. 229]. Проте, мережева парадигма 

якраз і закликає до зворотнього, а саме до розхитування вище зазначених 

кордонів, не залишаючи індивіду права на приватну відокремленість. 

Віртуалізація всіх індивідуальних та суспільних процесів призводить до 

незворотного розгалуження, зрештою, і структури власне людської 



18 

 

особистості. Принцип розпорошеності та мережевості накладається на 

здійснення всіх процесів як на мікро-, так і на макрорівні.  

Розглядаючи вертикальні та горизонтальні вектори функціонування 

мережевої комунікативної структури, під горизонтальними зв’язками маємо 

розуміти медіазв’язки між людьми як комунікативними одиницями, що 

зумовлюють свободу «пересувань» в соціальному медіапрострі. Вертикальні 

ж зв’язки передбачають базову взаємодію між державами, постаючи як 

глобальні соціальні зв’язки. Фактично, в межах мережевої структури єдиними 

та глобалізованими мають постати уряд, бізнес та економічна складова в 

цілому та культура в її постмодерному вираженні.  

Зрештою, стратегія глобалізації є безпосередньою реалізацією 

основного мотиву мережевої парадигми. Пам’ятаючи ще «медіапророцтво» М. 

Маклюєна щодо наслідків медіатизації всіх форм суспільного життя, а саме 

щодо безпосередньої участі людини в наслідках дій всього людства [4, c.39], 

робимо висновки про послідовність на незворотність тих процесів, які 

запроваджує нова форма світу з його віртуалізованою «медіадушею». 

Безумовно, значимість ролі інформації в такому світі складно переоцінити. 

Проте, на думку Мануеля Кастельса, вже замало констатувати наявність так 

званого інформаційного суспільства, оскільки людство в усі часи продукувало 

інформацію та поширювало її через притаманні тому чи іншому часу 

комунікативні канали.  Відтак, доречніше говорити про «інформаціональне 

суспільство» (informational society), відмітною рисою якого постає 

принципово нова «місія» власне інформації. 

«Влада інформаційних потоків переважає над потоками влади» [2, c. 

539]. Дана позиція Кастельса, по суті, надає вирок всім так званим 

«ізольованим системам», які вибудовуються на інших, не інформаційних 

засадах. Тут також вбачаємо принцип взаємовіддзеркалення виключно 

мережевих систем, в які не потрапляють лінійні комунікативні зв’язки. 

Мережева парадигма передбачає незворотність того процесу, коли 

генерування та передача інформації стають, фактично, джерелами 
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продуктивності та влади. Особистості як суспільні «елементи» проявляються 

в умовах такої парадигми як ланки мережі, що покликані лише 

«обмінюватись»  даними без заглиблення в пошук власне змісту цих даних. 

Індивід, фактично, «прилаштувався до власного розширення самого себе та 

перетворився на закриту систему» [4, c.105]. Вихід із такого мережевого 

«стану справ» уже не вбачається можливим, оскільки віртуалізація 

комунікативного простору та обрана і незмінна стратегія на глобалізацію 

суспільств здійснюються на повних обертах. І всі феномени, що будуть 

випадати із «мережевого принципа», будуть позбавлені свого існуючого 

статусу. Тож засобом по збереженню пам’яті щодо онтологічної природи явищ 

буде залишатись свідома аналітика процесів, що заповнюють собою 

нескінченні інформаційні потоки теперішнього. 
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Розглянуто роль та місце реклами в житті соціуму. 

Констатовано входження реклами до національної культури. 

Визначено головний принцип, покладений в основу реклами. 

Проаналізовано негативну тенденцію щодо лінгвальних помилок у 
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Нинішній рівень розвитку соціуму не в останню чергу є таким завдяки 

рекламі. Її у нашому житті стає все більше. Сучасна структура ринку 

перетворила рекламу на важливий компонент ефективності виробничої 

діяльності. Рекламу нерідко сприймають як «форму неособистої репрезентації 

товарів, поширення ідей, товарів та послуг, що їх сплачує точно визначений 

замовник». Крізь призму такого тлумачення суті реклами основною її 

функцією виступає комунікація [1]. 

Реклама – це форма комунікації, завдання якої перекласти якісні 

характеристики товарів та послуг мовою потреб споживачів. Тобто рекламна 

комунікація має «схилити до купівлі товару (послуги) стільки споживачів, 

скільки необхідно для того, щоб цей товар (послугу) було вигідно виготовляти 
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та постійно пропагувати винятковість товару, яку споживач сприймає як 

безпосередню для себе користь. Головним завданням рекламування є вплив на 

ставлення споживача до товару чи послуги або зміна цього ставлення. 

Досягнути вищезазначеного завдання можна через поширення інформації про 

товар чи послугу у цікавий, оригінальний, характерний та переконливий 

спосіб, щоб споживач відреагував на таку рекламу» [2, с. 199]. 

Нинішній рівень розвитку соціуму не в останню чергу є таким завдяки 

рекламі. Її у нашому житті стає все більше. Сучасна структура ринку 

перетворила рекламу на важливий компонент ефективності виробничої 

діяльності. Рекламу нерідко сприймають як «форму неособистої репрезентації 

товарів, поширення ідей, товарів та послуг, що їх сплачує точно визначений 

замовник». Крізь призму такого тлумачення суті реклами основною її 

функцією виступає комунікація [1]. 

Численні прикладні дослідження лінгвальних одиниць зосереджуються 

на прагматиці мовного впливу на учасників спілкування. Особлива наукова 

зацікавленість як в українських, так і зарубіжних лінгвістичних розробках 

стосується таких питань, як вияв та стереотипізація діяльності людини, 

маніпуляція її свідомістю. Сучасні ЗМІ прагнуть впливати на адресата 

пропонованої інформації, втілюючи її найосновніше завдання – керувати. 

Стереотипи соціальної поведінки характерні також і для інтерактивної 

комунікації, яка знаходить своє відображення в мас-медійному мовному 

дискурсі (у тому числі – і в поліфонічному звучанні текстів реклами, що мають 

значне поширення у різних формах нинішніх ЗМІ). Реклама являє собою 

використовувану в різнопланових виявах інформацію, що стосується фізичної 

або юридичної особи, товару чи ідеї, яка адресується конкретній аудиторії та 

має своїм завданням створювати й підтримувати зацікавленість до фізичної чи 

юридичної особи, товару, ідеї тощо. У сучасному соціумі реклама поступово 

входить до національної культури, починає претендувати на одержання 

статусу окремої галузі знань, орієнтиром для якої слугує масовий споживач, а 

також впливати на його ідеали, соціальні установки [3, с. 283-284]. 
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Головним принципом, на якому ґрунтується реклама, виступає 

створення позитивного реального образу рекламованого об’єкта для 

стимулювання мотивації потенційного споживача до прийняття рішення щодо 

придбання. Завдання, що стоїть перед рекламним текстом, – це 

позиціонування об’єкта реклами у світлі максимально вираженої, навіть 

гіпертрофованої позитивної його оцінки, сигналізуючи тим самим про його 

цінність та соціальну престижність [4, с. 122]. 

Насамперед реклама має бути «інформаційно достовірною, 

забезпечувати як інтереси рекламодавця, так і інтереси споживача. Але при 

цьому не можна забувати, що виконання рекламою інформаційно-

прагматичної функції залежить від того, наскільки буде привертати увагу 

прийнятий рекламний текст» [5, с. 170]. 

Водночас варто пам’ятати про грамотність рекламної комунікації. Це 

стосується як рекламних повідомлень, так і назв суб’єктів господарської 

діяльності. Такі назви – це компетенція неймінгу (англ. name – «ймення, ім’я»), 

сфери професійної діяльності, завдання якої – добір (або придумування) 

оригінальної назви, що найбільше (з погляду власника/замовника) пасує 

певному продукту чи бренду. Англійське brand – «марка» – похідне від 

давньонорвезького дієслова brand, яким називали «процес таврування 

тварин»). Сучасне фінансове поняття «бренд» активно застосовується в галузі 

маркетингу та реклами, воно являє собою комплекс узагальнених уявлень 

споживачів про відповідну компанію, послугу (товар) чи особистість. 

Відповідно «бренд-неймінг» – це наука, що займається розробленням назв для 

брендів. 

Погляньмо тепер на те, що у нас відбувається в цій сфері. Даючи назву 

туристичному агентству «Поїхали з нами», власники намагалися зробити це 

оригінально та за всіма правилами бренд-неймінгу. Однак тут не враховано 

мовні правила. І хоч у бренд-неймінгу вони не на першому місці, порушення 

їх виправдане тоді, коли створюється відповідний рекламний ефект (назва – це 

ж теж реклама)»: Інтернет-магазин «ФасонЧики», компанія «ТвояКосметика», 
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магазин-склад «КомпаА.С.», ПП «Термі Нова», компанія «Капро-Дніпр», 

НВФ ТОВ «Успіх-Д» тощо. У нашому ж випадку порушення норми є, а ефекту 

немає. Наявна елементарна безграмотність, а не креатив. Бо якби автори 

прагнули вплинути на потенційних клієнтів, затягнути їх до орбіти своїх 

послуг, вони б написали «Їдьмо/Поїдьмо з нами». Дієслово у формі наказового 

способу закликало б до відповідної дії, а так відбувається проста констатація: 

«Поїхали з нами». Тобто відбувається всього лиш повідомлення про те, що 

хтось поїхав із ними (у минулому). Покупцю їхніх послуг цікавіше, щоб його 

покликали з собою, приділили увагу, щоб поставили в центр процесу 

(«Їдьмо/Поїдьмо з нами»), а не сповістили, що хтось «поїхав з ними». Інша річ, 

що в російській мові назва цього турагентства відповідає усім наявним нормам 

(«Поехали с нами»). 

Або, наприклад, назва «Горящі тури» (це ж стосується й фрази «горящі 

путівки»). Правильно, як мінімум, «гарячі». Насправді ж 

псевдо(діє)прикметник «горящі» – спотворене російське «горящие» (від 

«гореть» – «поддаваться действию огня; уничтожаться огнём»). 

В інформації про тип комерційної діяльності одного з ательє 

зазначається: «Пошив чохлів». Насправді треба було, дотримуючись правил 

керування, написати «пошив чохли». Але тоді це була б просто інформація про 

виконану дію (хтось замовив, а виконавець зробив). Хоча правильний варіант 

– «Пошитя чохлів»? У наведених випадках зроблено граматичні помилки – 

тобто ті, що стосуються правильних форм слів та законів їхнього об’єднання 

у словосполучення та речення. 

«Тобі йде моє кохання», – написали в рекламному слогані одного 

бренду. Очевидно, треба було написати «До тебе йде моє кохання». Однак 

пізніше внесли зміни і все стало на свої місця: «Тобі личить моє кохання» 

(личити – «гармоніювати з зовнішністю; бути до лиця»). Тут під упливом 

російської мови слову «йде» надали невластивого йому значення – порушили 

лексико-семантичні норми (ті, що стосуються значення слова). 
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А от у назві автомагазину «Тормозна колодка» помилку так і не 

виправили. Слова «тормозний» в нашій мові немає. Воно – це спотворене 

намаганям надати українського граматичного оформлення російському слову 

«тормозной». Зате є «гальмівний» (пор. гальмувати – «сповільнювати рух 

чого-небудь або зупиняти щось (звичайно за допомогою гальма)» і «гальмо» – 

«пристрій для сповільнення руху або зупинки транспорту і т. ін.»). 

А що можна сказати про рекламу банного комплексу «Царська баня» 

(«Царська баня» – банька по-царськи, відпочинок по-царськи!»)? Словник 

стверджує, що «баня» – це «те саме, що лазня», однак тут же й додає, що це 

слово позначає також і: а) «прочуханку, прочухана» (підтверджують це й 

фразеологізми: «завдати бані» – «сильно побити когось; дати прочуханки 

кому-небудь», «кривава баня» – «кровопролиття, нещадна різанина»); б) хім. 

«прилад для рівномірного нагрівання чого-небудь гарячою водою, парою, 

повітрям і т. ін.»; в) «опуклий дах, що має форму півкулі; купол; про сферичну 

поверхню або предмет такої форми». Ну а «спеціальне приміщення, де 

паряться і миються», – це «лазня». Тому комплекс має називатися «Царська 

лазня». Та й прикметник «банний» тут недоречний, його слід замінити на 

«лазневий». 

Поряд з іншими параметрами рекламного повідомлення не слід забувати 

про його мовну грамотність. Виходячи за межі норми (фактично порушуючи 

її) з метою створити відповідний прагматичний ефект, рекламіст виявляє 

креатив, демонструє вміння узгодити потреби рекламного тексту з мовним 

його оформленням. Коли ж будь-який фрагмент рекламного матеріалу 

виконується з помилками, відбувається його маркування протилежними 

враженнями, що робить програмований вплив значно менш ефективним та не 

сприяє успішній професійній діяльності. 
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Вступ. На сьогоднішній день реклама відіграє важливу роль у 

суспільстві та є однією з ефективних форм масової комунікації. Щоденний 

вплив реклами на мільярди потенційних споживачів не тільки сприяє 

формуванню купівельних переваг, але й входить у соціальне середовище, що 

бере участь у становленні певних стандартів мислення та соціальної поведінки 

різних верств населення у кожній країні і в усьому світі. [1] Відповідно до 

цього, втілення задуму майбутнього рекламного ролика є відповідальним та 

трудомістким процесом і найпершим вагомим елементом роботи є створення 

сценарію як важливої драматургічної основи, без якої реклама перетворюється 

в порожній, безмістовний аудіовізуальний продукт.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою проаналізувати 

основні структурні елементи створення сценарію рекламного ролика, що 

важливі для реалізації задуму та подальшого емоційного впливу на реципієнта. 

Мета – обґрунтувати значимість трьохактної структури як основи 

сценарію рекламного ролика.  

Ступінь опрацювання теми. У загальному, сценарій є основним 

документом і скелетом майбутнього рекламного ролика. Відповідно, 

приступаючи до роботи над створенням структури, ми маємо бачити 

«думкою» все те, що потім побачить глядач на екрані і вибудувати сюжет 

історії. Сьогодні ми можемо зустріти і безсюжетні рекламні ролики. Але 

сприймаються найкраще сюжетні ролики, засновані на подіях і діях 

персонажів, у форматі сторітелінгу. І треба чітко розуміти, яким змістом 

повинна бути наповнена описова частина дієвого сценарію.  

У цілому, будь-який драматичний твір має: бути цільним, справляти 

враження, тобто запам'ятовуватися. У даному випадку мова йде про 
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трьохактну природу сценарію, в основі якої закладена концепція Аристотеля: 

«… фабула, також і в трагедіях, повинна бути драматична за своїм складом та 

групуватися навколо єдиної цільної та завершеної дії, що має початок, 

середину та кінець». [5] Класична трьохактна структура за описом Аристотеля 

виглядає як синусоїда: зав'язка, поворот на краще (або гірше), тобто розвиток 

дії і розв'язка. Або, катастрофа, як її називав Аристотель.  

Відповідно до структури ми маємо чітко визначити основний конфлікт 

історії: «...гостре зіткнення характерів і обставин, поглядів і життєвих 

принципів, покладений в основу дії художнього твори. Конфлікт виражається 

в протиборстві, суперечності, зіткненні між героями, групами героїв, героєм і 

суспільством або у внутрішній боротьбі героя з самим собою. Розвиток 

конфлікту призводить в рух сюжетну дію». [3, с. 154]  

Попри невеликий хронометраж рекламного ролику, сюжет історії у 

будь-якому випадку, має бути насичений подіями. Отож, перш ніж написати 

першу фразу свого сценарію, необхідно чітко визначити, яка подія трапилася, 

що і стане причиною всіх дій, вчинків персонажів сюжету. Кожна частина 

структури має різне навантаження. Події, що починаються у першій частині і 

розвиваються в наступних, змінюються в результаті якої-небудь події або дії, 

що називається поворотною подією. [4] 

Сутність зав’язки у тому, аби надати усю необхідну інформацію для 

того, щоб історія почала рухатися. Глядач має розуміти, подібно до фільму, які 

правила гри? Хто головні герої? Про що історія – тема? Де вона відбувається? 

Зав’язка дає поштовх, рух історії, адже саме тут ми подаємо каталізатор. Саме 

тут ми маємо розуміти, яка мета у персонажа і будемо спостерігати, як він буде 

протистояти труднощам. Далі, ми показуємо, умовно, боротьбу героя нашої 

історії. Тобто, його шлях у досягненні бажаного. Це є нашим розвитком подій. 

Звісно, якщо порівнювати кіносценарій зі сценарієм для рекламного ролика 

дещо складно, адже фільм дозволяє нам розгорнуто показати усі події, але 

попри це реклама виграє своєю динамікою. Адже за півтори хвилини, а часом 
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і менше, ми маємо розказати усю історію. Тому, важливо досить відповідально 

поставитися до кожного написаного слова у сценарії.  

Усі фрази мають бути дієвими, а також нести нову інформацію. І 

завершальна структурна одиниця – розв’язка. Тут, автор має показати, що 

сталося з героєм: досяг чи не досяг мети. Наш персонаж має змінитися – 

духовно переродитися. Тобто, пройшовши історію, він пізнав щось нове, 

переосмислив, проаналізував і став іншим. Заради цього і була наша історія. 

Саме у фіналі реалізується наша ідея, меседж, який ми прагнули донести до 

глядача. Отож варто відзначити, що чим більше рекламний ролик нагадує  

кінофільм з маленьким продакт-плейсментом, сюжет є захоплюючим та 

наповненим, тим в умовах сучасної реальності у нього більше шансів на успіх.  

Висновки. Отже, трьохактна структура дійсно є вагомою основою 

сценарію рекламного ролика, що діє на якість продукту та чинить яскравий 

вплив на споживача. На думку Еріха Фромма: «Реклама апелює не до розуму, 

а до почуттів; як будь-яке гіпнотизуючі віяння, воно намагається впливати на 

свої об'єкти інтелектуально. У такій рекламі з'являється елемент мрії 

повітряного замку, і за рахунок цього воно приносить людині певне 

задоволення (типу кіно), але в той же час посилює його почуття меншовартості 

і безсилля». [2] Тому ми маємо досить відповідально ставитися до 

продукування рекламних роликів не забуваючи про їхню важливу соціальну 

роль.  
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Однією із найбільших екологічних проблем для України та багатьох 

країн світу є захоронення виробничих та побутових відходів. У наших 

помешканнях, офісах, магазинах, ресторанах, кінотеатрах, школах, лікарнях, 

готелях, на виробництвах тощо, збирається багато непотрібних речей, які 
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зрештою потрапляють на загальне сміттєзвалище. Потім це сміття 

залишається там лежати сотні років, зрештою, перетворюючись на 

мікропластик, який потрапляє у воду, яку ми п’ємо та повітря, яким ми 

дихаємо. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно терміново запроваджувати 

систему сортування та переробки сміття на рівні усієї держави. А для того аби 

суспільство було готовим до цього і свідомо ставилося до сортування потрібно 

популяризувати підхід zero waste. Одним з ефективних способів поширення 

філософії свідомого споживання є комунікація з аудиторією у мережі Інтернет 

через соціальну рекламу. 

Варто відзначити, що у соціальній рекламі поєднані естетичні функції 

двох типів - позитивного та негативного характеру. Позитивний полягає у 

тому аби сформувати сприятливий, позитивний настрій, налаштувати  та 

стимулювати аудиторію на вирішення тієї чи іншої проблеми. Негативний, у 

свою чергу, спрямований на демонстрацію таких аспектів проблеми, які 

можуть шокувати, вражати. Зазвичай, така реклама може бути зображена з 

елементами гіперболізації та має агресивний характер.  У ній, як правило, 

показано уже існуючі наслідки певної проблеми або найближче майбутнє, 

якщо не почати протидіяти. 

Для того щоб бути успішною, реклама повинна носити не тільки освітній 

характер, вона також повинна спонукати до дії [4]. Отже, ми можемо 

визначити, що для того аби рекламне звернення було ефективним, крім 

емоційного забарвлення, апелювання внутрішніми потребами людини, воно 

також має обов’язково викликати або формувати певні мотиви та спонукати 

до дії. 

Загалом,  у соціальних рекламних повідомленнях використовують одну 

з двох груп мотивів:  

Емоційні мотиви – спрямовані впливати на бажання аудиторії 

отримувати певні позитивні емоції та позбуватися негативних. Це може бути: 
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мотив страху(залякування), мотив значущості та визнання, мотив свободи, 

любові, радості тощо. 

Наприклад, соціальна реклама, що популяризує філософію zero waste, 

може зображувати певну ситуацію, яка викликає негативні емоції (фото 

тварин у смітті) і водночас показує методи, що допоможуть уникнути або 

запобігти цьому. Таким чином ми спочатку створюємо негативну 

емоцію(мотив страху), потім показуємо як від неї позбутися і як у цей же час 

отримати позитивну емоцію через причетність до вирішення глобальної 

проблеми(мотив значущості, визнання, любові).  

Моральні мотиви – зазвичай, апелюють до людського прагненням 

верховенства справедливості та порядності. Саме моральні мотиви найчастіше 

використовують про створення соціальної реклами, а саме: 

 Мотив справедливості.  

 Мотив захисту навколишнього середовища.  

 Мотив порядності.   

Одним з найефективніших сучасних способів комунікації з аудиторією 

є Інтернет. Він дає можливість оперативно доповнювати торгівельні 

пропозиції, регулювати ціни і характеристики продукції. Інтернет дозволяє 

слідкувати за тенденціями розвитку переваг споживачів та формувати їх. 

Також Інтернет допомагає будувати партнерські відносин компанії зі 

споживачем, оскільки відбувається більш тісний контакт шляхом створення 

форумів та телеконференцій, ведення діалогів у режимі реального часу, 

швидкого реагування на запити споживачів і вимоги партнерів, що постійно 

змінюються[2].  

Отже, як ми бачимо, Інтернет сьогодні став дієвим інструментом впливу 

на суспільство як для комерційних підприємств, які переслідують матеріальні 

цілі, так і з метою поширення соціальних знань, важливої інформації, 

формування нових ідей та завдань тощо. Саме тому, ми вважаємо доцільним 

розглядати соціальну рекламу в Інтернеті як ефективний спосіб просування 

екотренду  zero waste.  
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Особливості соціальної реклами, як ефективного інструменту впливу 

розглянуто у роботах Г. Г. Ніколайшвілі, Д. О. Олтаржевського, В.В. Ценьова, 

Д.Я. Райгородського, К. Бове, У. Аренса, У. Уеллса, С. Моріарті, Дж. Бернетт. 

Сутність екологічної проблеми, способів її вирішення та підходу zero 

waste  розглянута в наукових працях Байцар Р.І., Депко Х.І., Білопільської 

О.О., Мюррей Р., Ігнатенко О.П., Крачило М., Міщенко В. С., та ін. 

Соціальна реклама має ряд функцій: 

 інформування про певну соціальну проблему, привернення уваги до 

неї. 

 популяризація певних соціальних цінностей, формування нових 

ідеологічних підвалин. 

 створення суспільної свідомості, гармонійних суспільних відносин 

між різними інституціями та соціальними групами. 

Олтаржевський Д. О окремо виділяє рекламу суспільних цінностей. Він 

відзначає, що за її допомогою діяльність некомерційних організацій 

пов’язується з нормами, за якими живуть або на які орієнтуються пересічні 

люди. Зазвичай така реклама є найдоступнішою за формою, бо доносить 

інформацію, яка є зрозумілою та близькою для переважної частини громадян. 

[1] 

Очевидною перевагою Інтернет-реклами є те, що її може собі дозволити 

фірма будь-якого рівня, незалежно від спеціалізації, розміру, географічного 

розташування. Мережа Інтернет надає багато інструментів для дії на цільову 

аудиторію рекламодавця [2]. Саме цей фактор для нас є вирішальним, адже 

поширення соціально-значущих питань та просвітницька діяльність 

відбувається на волонтерських засадах і досить важливою є відносна 

дешевизна даного методу комунікації.  

Оскільки, широку популярність сьогодні мають соціальні мережі, що 

охоплюють різні верстви населення. Реклама в соціальних мережах володіє 

рядом унікальних переваг. Вона надає можливість демонстрації інформації 

безпосередньо зацікавленій цільової аудиторії – таргетинг. Крім того, у 
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соцмережах можна працювати з групами користувачів, об’єднаних за такими 

параметрами, як тема, вік, географія, стать, соціальний стан. Досить 

ефективним способом просування в соціальній мережі є створення власного 

співтовариства[3]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що соціальні мережі -  це 

інструмент просування, який має сукупність всіх необхідних для нас 

характеристик та функцій, а саме: мають велику лояльну споживчу аудиторію, 

яка проводить там досить багато часу для пошуку інформації та розваг; 

користувачі мереж часто пересилають один одному інформацією, відбувається 

процес поширення інформації без наших зусиль, що є великою перевагою; у 

соціальній мережі є можливість висвітлювати інформацію на надзвичайну 

широку аудиторію без обмежень, і в той же час, за допомогою таргетингу, 

спрямовувати цю ж інформацію на конкретну аудиторію. 

Також, у інформації наведеній вище, ми бачимо, що одним з дієвих 

способів просування у соціальних мережах є створення власного 

співтовариства, сторінки чи блогу. 

Блог – це сайт, основний зміст якого – регулярне додавання записів, 

зображень або відео, тобто щось на зразок щоденника (web log – мережевий 

журнал). Блоги публічні і передбачають сторонніх читачів, які можуть 

вступити в публічну полеміку з автором. Блоги створювалися з метою 

інформування публіки, відстеження її реакції на ту чи іншу подію. [3]. 

Ми можемо виокремити наступні функціональні особливості блогів:  

 Комунікативна – блог можна вважати місцем спілкування автора з 

своїми фоловерами. Також відбувається зворотна комунікація – спілкування 

читачів, фанатів зі своїми кумирами, лідерами думок або комунікація читачів 

між собою. 

 Розважальна – блогер створює різноманітний контент, а фоловери 

можуть його спостерігати з метою розваги, розвитку, пізнання тощо. 
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 Самопрезентаційна – автор блогу самопрезентує себе читачам, 

транслює свій світогляд, філософію, погляди на ті чи інші речі, морально-

духовні цінності, розповідає про свої наміри та цілі. 

 Інформативна – блоги сьогодні стали платформою не лише для 

розваги чи показу власного життя, вони включили в себе надзвичайно важливу 

функцію інформування суспільства. Блогери часто обирають близьку для себе 

тему і транслюють аудиторії свої погляди стосовно неї, останні новини, певну 

філософію тощо. 

 Розвиваюча - блог надає можливість саморозвитку як автору, так і 

читачам. Блогер розвивається коли поглиблює свої знання  та покращує вміння 

у певній сфері для створення якісного контента аби втримати цікавість 

аудиторії, а читачі, в свою чергу, збагачуються споживаючи цей контент. 

 Психотерапевтична – блог часто стає місцем, де автор висвітлює 

власні роздуми на певну тему, свої переживання. Для блогера це такий спосіб 

виговоритися та отримати підтримку. А для читачів ця функція спрацьовує, 

коли вони бачать, що ще хтось зіштовхнувся з певною проблемою або 

переживаннями, це дає відчуття полегшення і часто там можна побачити якісь 

шляхи вирішення проблем. 

Шарапова І.Л. у своїй статті «Блог как инструмент рекламы и PR» 

виділяє основною перевагою блогів, як джерел інформації, можливість ними 

формувати громадську думку та оперативність висвітлення інформації.  

Оскільки,  зараз відбувають стрімкі зміни та перетворення традиційних 

медіа, а ми спостерігаємо певну кризу довіри до засобів масової інформації, 

функцію інформування суспільства значною мірою взяли на себе блогосфера 

та соціальні мережі. 

 Також успіх соціальних мереж, як інструментів впливу та інформування 

зумовлена тим, що більшість соціальних мереж дає можливість не просто 

споживати інформацію, а одразу коментувати, висловлювати власну думку, 

вступати в дискусії тощо.  
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Отже, аналізуючи всі вище наведені функціональні особливості та 

переваги блогінгу у соціальних мережах, як сучасного інструменту масової 

комунікації, ми дійшли висновку, що його використання для популяризації 

zero waste є повністю доцільним.  

Список використаних джерел 

1. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 

2017. 

2. Екологічна безпека та охорона довкілля [Електронний ресурс] : 

Монографія / Д. В. Зеркалов – Електрон. дані. – К. : Основа, 2011 

3. Інструментарій моніторингу довкілля міста Києва. Шевченко Р.Ю. 

Монографія. Київ, 2020. 324 c 

4. Екологічна безпека та економіка : монографія / М.І. Сокур, В.М. 

Шмандій, Є.К. Бабець, В.С. Білецький, І.Є. Мельнікова, О.В. Харламова, 

Л.С. Шелудченко. – Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2020 – 240 с. 

5. http://uainfo.biz/legal/basele/ua-xmtbit.htm 

 

ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР 

 

Качура М. С., студентка 210-ї групи 

кафедри журналістики 

Захарченко В. Л. викладач 

кафедри реклами і зв’язків з громадськістю 

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету  

Публікація державними структурами даних про свою діяльність у 

відкритий доступ як основний інструмент інформаційно-комунікаційної 

стратегії 

Ключові слова: відкриті портали даних, відкритість влади, 

комунікація, інформаційна політика 



37 

 

 

Open data as a tool for forming a positive image of government agencies 

Kachura Maryna Sergiivna, student 

Zakharchenko Viktoriia Leonidivna, teacher 

Publication of data by state structures on their activities in the open access as the 

main tool of information and communication strategy 

Key words: open data portals, open government, communication, information 

policy 

 

Проникнення цифрових технологій в життя суспільства тягне за собою 

трансформації у взаємодії органів державної влади і громадян. Завдяки 

реформам електронного врядування в Україні, які зобов’язують органи влади 

на національному та місцевому рівнях публікувати дані про свою діяльність у 

відкритому доступі, у владних інституцій з’явилося не лише зобов’язання 

забезпечувати публічний доступ до цієї інформації, а і новий інструмент для 

проведення інформаційно-комунікаційної стратегії. Відкриті дані входять у 

комплекс заходів інформаційного, організаційного та нормативно-правового 

характеру і можуть бути направлені на покращення взаємодії влади та 

суспільства, даючи можливість органам влади об’єктивно висвітлювати 

інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації та на власних 

ресурсах. Цим, а також курсом на відкритість влади та підвищення рівня 

довіри населення до неї, обумовлена і актуальність дослідження необхідності 

оприлюднення для органів влади на національному та місцевому рівнях в 

доступній для широкого загалу формі інформації про свою діяльність. 

Трансформація відносин громадян та влади у контексті феномену відкритих 

даних добре висвітлена у світових дослідженнях. Наприклад, Дж. Реале 

наголошує, що відкриті дані стають вирішальним моментом для реалізації 

принципів відкритого уряду і стимулювання моделей співпраці між місцевими 

установами та спільнотами з метою не тільки нагляду за діями влади, а й для 

розробки нових послуг, щоб сприяти спільному взаємодії між громадянами і 
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урядом[1; с.195-206]. В Україні безпосередньо на доцільність публікації та 

використання органами влади відкритих даних займається проєкт «Прозорість 

та підзвітність у державному управлінні та послугах» / TAPAS, який має на 

меті підтримку імплементації реформ у державному управлінні та послугах в 

таких ключових сферах як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та 

електронні сервіси. Однак, все ж акценту на тому, як відкриті дані 

перетворюються на ефективний інструмент іміджевої стратегії владних 

інституцій дослідниками поки не ставиться.  

Відповідно до методичних рекомендацій, підготовлених Державним 

агентством з питань електронного урядування України, під терміном «відкриті 

дані» ми розуміємо дані, які «влада бізнес, громадські організації, наукові 

установи і приватні особи можуть вільно публікувати, копіювати, 

поширювати, використовувати відкриті дані для одержання економічної, 

соціальної, культурної чи екологічної вигоди»[5]. В Україні активний 

розвиток політики відкритих даних остаточно затвердився законодавчо із 

набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 

р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних» та прийняттям законопроєкту № 

2171 «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної 

інформації у формі відкритих даних». Головним поштовхом стала поява 

єдиного державного вебпорталу відкритих даних, Data.gov.ua, який має на меті 

забезпечити доступ до публічної інформації у формі відкритих даних та 

передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного 

використання. Крім того, в 2016 році Україна за підтримки USAID та UKAID 

розпочала великий проєкт TAPAS «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах». 

Інститути влади цілеспрямовано не працюють над створенням свого 

позитивного іміджу, проте від їх діяльності, реалізації ними політичних 

програм, від ступеня відповідності їх політики суспільним очікуванням 

залежить як їх власний імідж, так і імідж держави в цілому[2; с.67-71]. Однак 
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стратегія роботи з відкритими даними та власні портали для їхнього 

оприлюднення містять інформацію про прогрес в досягненні цілей, 

допомагають виявити цілі і завдання з найбільш складною ситуацією, 

відображають відсоток показників з позитивною динамікою і дозволяють 

проводити порівняльний аналіз ефективності діяльності. Саме це сприятиме 

комунікації між суспільством через громадський моніторинг, забезпечуючи 

кращу реакцію на запити та вибір на користь державних послуг.  

Способом використання відкритих даних як частини комунікаційної 

стратегії є створені електронні сервіси та інтерактивні візуалізації для того, 

щоб жителі могли ними користуватися у своєму щоденному житті. Так, 

наприклад, Міністерство інфраструктури України запустило інтерактивну 

мапу «Мережа автобусних маршрутів» за допомогою якої можна дізнатися 

інформацію про майже 4000 міжобласних та міжнародних маршрутів: розклад 

руху і проміжні зупинки, спланувати маршрут та перевірити перевізника на 

наявність ліцензії. Це спосіб стимулювання громадян звертатися до державних 

послуг, адже за даними того ж Мінінфраструктури, щонайменше 30-40% 

перевезень перебувають у тіні. Також це можливість забезпечити суспільний 

контроль за виконанням послуг — у разі розбіжності реальності та інформації, 

зазначеної на карті, пасажири можуть оперативно, електронною поштою, 

подати скаргу до Укртрансбезпеки й вимагати проведення перевірки[3]. 

Також минулого року в Україні з’явилися перші аналітичні інструменти 

на основі відкритих даних щодо місцевих медичних закладів. Маріупольська 

та Харківська міські ради за підтримки Міністерства цифрової трансформації 

та USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах/TAPAS» запустили інтерактивну аналітику про роботу 

закладів охорони здоров’я первинної ланки на основі відкритих даних. Він 

дасть змогу громадянам дізнатися про роботу та фінансування комунальних 

закладів охорони здоров’я, найпоширеніші захворювання, закупівлю 

медпродукції[4]. 
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Наразі більшість проєктів, заснованих на відкритих даних, в Україні 

створюються волонтерами, наприклад, інструменти «PravoSud» та «Суд на 

долоні», що дають змогу ефективніше готуватися до судових спорів та 

оперативно аналізувати судові практики під час підготовки до справ, сервіси 

YouControl» та «Опендатабот», які дають змогу виявляти уникати шахрайства 

в економічній сфері. Однак, відкриті дані створюють можливість для громадян 

коментувати рішення державного сектору або задавати питання щодо них, тим 

самим покращуючи прозорість та стимулюючи демократію [6]. Тому державні 

інституції на всіх рівнях мають звернути увагу на них як на дієвий інструмент 

комунікації та необхідний у наш час інструмент комунікаційно-інформаційної 

політики, який би міг сприяти зростанню авторитету влади, довіри до неї та 

усуненню негативних тенденцій у висвітленні її діяльності й у подальшому 

налагодженню конструктивних зв'язків із засобами масової інформації. 
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     У науковій розвідці досліджується використання національно-

культурної та історичної тематики як компонента у створенні сучасної 

української телереклами. Проаналізовані продуктивні прийоми рекламних 

звернень з залученням національно-культурних компонентів - 
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національних символів, історичних фактів, культурних традицій, 

фольклорних персонажів, алюзій тощо.  

     Ключові слова: бренд, історія, комунікація, міф, реклама, національні 

традиції українців 

 

     This article focuses on national traditions and traits of Ukrainians as basic 

factor in the formationof the braind Ukraine. The aim of paper is to distinguish 

the national traints of Ukrainians and to offer measures for adjustment of outer 

and inner braind Ukraine. 

     Keywords: braind, historical, communication, myth, аdvertising, national 

traditions of Ukrainians 

 

     Світова практика свідчить про актуальність досліджень щодо головного 

сегменту ринку реклами, а саме ринку телевізійної реклами.  Вона увійшла у 

життя сучасної людини-споживача, перебиравши на себе функції 

відображення та формування масової культури і свідомості, даючи ціннісні та 

світоглядні орієнтири. 

     Мета розвідки полягає у аналізі використання національно-культурного 

компонента як дієвого складника рекламного звернення до реципієнта та  

визначенні комунікативної ролі телереклами. 

     Основна частина.  Креативна та функціональна складова у створенні 

телевізійного  рекламного звернення досі розглядалася фрагментарно.  

Реклама як складний феномен досліджувалася як у працях зарубіжних (Й. 

Колман, М. Маклюена, Д. Огілві, Р. Ривза), так і вітчизняних дослідників (Г. 

Почепцов, О. Проніна, О. Подпружнікова, Л. Фещенко та ін.) [1].  

     Аспекти національної культури й історії у інформаційному просторі 

опрацьовували А. Бойко, Я. Верменич, І. Голод, В. Смолій, Л. Теодорська, Л. 

Хавкіна та ін [2].  

     Телевізійна реклама є найбільш ефективною з усіх медіарекламних 

ресурсів. Поширені види телевізійної реклами: рекламні ролики, рекламні 
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оголошення, рекламні телерепортажі, рекламні заставки на перервах між 

передачами. 

     Сучасна телереклама містить відбиття різних рис національної 

ментальності, зокрема завдяки національно-культурній та  історичній 

складовій. Для досягнення ефективного сприйняття аудиторією рекламні 

повідомлення містять інформацію загальнолюдського характеру. 

Ефективність у маркетинговій комунікації досягається завдяки 

інформаційному насиченню рекламних звернень національно-культурним 

тлом, історичними фактами, фольклорними персонажами, алюзіями. 

     Фахівці рекламної сфери сьогодні констатують, що на сучасному етапі 

розвитку українське суспільство суттєво змінилося, а використання 

національно-культурних констант минулого здійснюється для маніпулювання 

майбутнім. Водночас у істориків зустрічаємо твердження про надмірність, 

шкідливість історії в медіа  та необхідність подолання занурення тільки в 

минуле [3, с.114]. Звернення ж до історичних, патріотичних, національно-

культурних констант сьогодні є цілком виправданим явищем в умовах 

розбудови незалежної демократичної держави  Україна та ще й під час 

військової агресії Росії. Саме мас-медіа відіграють значну роль у творенні 

національно-культурного й історичного наративу. Історики стверджують, що 

в українському суспільстві спостерігаються наочні прояви інструменталізації 

історії, зокрема використання  з політичною метою у політичній і соціальній 

рекламі. Подолання проблем історії минулого, на думку політологів,  є 

стратегічним орієнтиром для народів, які прагнуть ввійти в коло цивілізованих 

країн, адже конструкція Європи будується на подоланні конфліктів минулого, 

на засадах толерантності і терпимості.  

     Початок ХХІ ст. в Україні ознаменувався виникненням рекламної сфери, 

яка будувалася за західними  зразками, але з врахуванням власної 

ментальності. Український рекламний простір стає певною мірою виробленим 

і самостійним завдяки синтезу «свого» і «чужого». Українську телерекламу 

наповнюють міфологеми, що притаманні для менталітету, стереотипів і 
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пріоритетів сучасного суспільства: це «родина», «Батьківщина», «дружба», 

«воля», «свято» тощо.  Український рекламний міф як суспільно-культурний 

феномен є сукупністю представлених рекламних звернень, грунтується на 

національно-культурних засобах концептуалізації дійсності й зберігає 

архаїчну міфологію в структурно-семантичному та функціональному плані й 

тяжіє до виконання функцій продукування, трансформування, підтримання 

параметрів буття соціуму, здійснюючи вплив на його членів завдяки 

синкретичному поєднанню реального й фантазійного, раціонального й 

позасвідомого, на знаковому рівні контактуючи з індивідуальною та 

колективною свідомістю й підсвідомістю. Водночас у телерекламі чітко 

відбиваються й глобалізаційні процеси, зростання відкритості соціуму, 

наявність рис транскультурності. 

    Ефективність телереклами у впливові на споживача відбувається не тільки 

завдяки зверненню до раціональних потреб, але й у апелюванні до сфери 

позасвідомого. Реклама задіює схему рекламної комунікації, що традиційно 

містить кодування ідеї та її декодування, яке полягає в ідентифікації знаків, 

визначенні соціальних міфів і переході від міфічних значень до рекламованої 

реалії.  

     Саме специфікою обраного типу комунікації визначається 

підпорядкованість усіх структурних складників сюжету рекламній меті – 

вплинути на споживацьку поведінку й, таким чином, продати певний товар чи 

послугу.  Встановлення контакту є обов’язковою умовою для здійснення 

рекламного впливу та, як наслідок, просування товару чи послуги. В 

українському телевізійному просторі поширеним прийомом творення 

рекламних звернень є залучення інтертекстових елементів, зокрема 

національно-культурної чи історичної тематики. Використання вказаної  

тематики творцями реклами робить звернення до споживача більш 

видовищним, інформаційно насиченим, підвищує його естетичну цінність. 

Апелювання до естетичних почуттів споживача, а іноді (і це особливість 

реклами з національно-культурними елементами) таке апелювання навіть стає 
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головним завданням рекламного креативу: у такий спосіб уможливлюється 

значне зниження рівня негативного сприйняття реклами як такої.   

    У сучасній українській телевізійній рекламі міститься інформація про 

загальнолюдські цінності, увагу споживача акцентують на давніх традиціях, 

досвіді та доброчесності виробника. Так, у рекламі товарної марки (ТМ) 

«Перша приватна броварня» у рекламному ролику демонструють історію 

створення й традиції підприємства, якість процесу виготовлення пива та квасу, 

позитивний образ керівника, а слоган («Для людей – як для себе») 

підсилюється візуалізацією – особистим підписом бізнесмена Андрія  Мацоли 

як гарантією достовірності.  

      Важливим у рекламі є авторитет персонажа. Так, на конкурсі «Українська 

реклама року 2019 р.» спеціальний приз у формі Тіни Кароль вручено компанії 

«Укрзолото» за спільну роботу над рекламним роликом з Тіною Кароль. 

Оточена зеленню і одягнена в зелене вбрання, поп-діва позує, закликаючи 

поглядом вибирати «якою ти будеш сьогодні». Персонаж є самостійним 

компонентом рекламного повідомлення, він відбиває характерні якості й 

функціональні особливості персоніфікованого рекламного образу, однак 

перебуває у різній залежності щодо рекламного об’єкта. 

    Якщо у рекламі використовують національно-культурний компонент, 

аудиторія сприймає її позитивно. Прикладом такої успішної реклами є 

просування ТМ «Козацька рада». Телевізійний ролик містить текст про 

мужність і український характер та візуально враження  підсилено 

зображеннями символів козацької вдачі – коня, вовка, орла, вогню. Рекламний 

персонаж, який становить собою рекламний образ, набуває персоніфікації як 

живий об’єкт.      

    Влучна реклама не тільки активізує бізнес, а й сприяє покращенню 

інформованості й грамотності населення. Водночас сучасна реклама іноді є 

надто агресивною, бо її метою є завдання продати товар або  послугу,  

відомості про які вона поширює. Образ постійної боротьби (зубний наліт, 

бактерії), що у прихованій  формі передається при перегляді рекламного 
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звернення, завжди супроводжується відчуттям неспокою. Очікується, що це 

відчуття змусить людину вжити заходів, тобто купити зубну пасту чи ліки. 

Підсилює агресивну спрямованість реклами через примус, наказ, заохочення 

саме вербальний інструментарій: відповідна лексика, зокрема вживання 

переважно дієслів у наказовому способі (вривайся, обирай, смакуй, не гальмуй, 

снікерсуй, відкрийте, врубайся та ін.). 

     Національний колорит рекламосфери сприяє налагодженню 

взаємовідносинам під час комунікації. Історичні факти, національні мотиви, 

фольклорні образи та символи в українській телевізійній рекламі в такому разі 

виступають  як універсальний код. Використання у рекламі досягнень і досвіду 

нації сприяє й міфологізації самої нації [4]. Так, національно-культурна 

тематика присутня на рівні неймінгу у ТМ («Два козаки», «Козацька рада», 

«Галичина», «Хортиця»), слоганів («Істинно українська», «Оболонь – жага 

відкриттів») тощо. 

     Телевізійна українська реклама стала одним з інструментів формування 

самосвідомості української нації. Так, найбільш красивою і витонченою 

вважають рекламу «Голос води Моршинської», яка як перша симфонія, 

створена природою разом з Onuka, DakhaBrakha, Katya Chilly і саунд-

продюсером The Maneken. Разом вони відтворили неперевершену магію і 

красу українських гір, річок і озер, зробивши це не тільки візуально, але і за 

допомогою спеціально записаних звуків. Цей рекламний відео-ролик можна 

переглядати безкінечно.      

     Реклама – це цілісний, багатогранний феномен, який утворено за 

допомогою суспільних норм і правил поведінки, а також ментальності, 

притаманній нації. Сучасна телевізійна реклама з культурно-мистецькими 

компонентами певною мірою визначає стиль життя сучасної людини, оскільки 

передає культурний досвід, поведінку людини, її ціннісні орієнтири у 

суспільстві [5]. Так, реклама ТМ  «Панна» демонструє різночасові образи 

панянок на українському культурно-мистецькому тлі – відбувається 

осучаснення традиційного, а культура споживання вина «Панна» залишається 
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незмінною. Реклама має й яскраво виражений утилітарний характер та 

художньо-мистецьку насиченість – створення гобелена як твору мистецтва 

збагачує духовний світ людини та водночас задовольняє її прагнення оточити 

себе речами, які б сприймалися як предмети мистецтва. 

     Висновки. Отже, телевізійна реклама, маючи синтетичну природу, 

відбиває процеси, які відбуваються в суспільстві і в сучасній масовій культурі. 

Саме зміст рекламних звернень з історичним і національно-культурним 

компонентом  не лише відтворює навколишню дійсність, а й створює нову 

реальність, дає настанову на вектор поведінки нації - формує суспільну 

свідомість, базові уявлення та ментальні моделі поведінки, удосконалює 

господарську практику.  

 

Список використаних джерел 

1. Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital / J.S. Coleman. // 

American Journal of Sociology. – 1988. – С. 95–120. 

2. Бондар А. Г. Національні риси українців як фактор формування бренду 

«Україна»/ А. Г. Бондар //Історичні і політологічні дослідження. Науковий 

журнал. -№2(50). – 2012. – С.367-373. 

3. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: 

субдисциплінарні напрями:  колект. монографія / Удод О., Верменич Я., 

Ковалевська О., Ясь О.: за заг ред. В. Смолія: НАН України; Інститут історії 

України. – К.: Генеза, 2018. – 288 с.  

4. Рубель К. В. Основные черты украинского менталитета и их учет в системе 

маркетинговых мероприятий //[ Електронный ресурс]. – Режим доступу: http: 

//customer.at.ua/publ/1-1-0-23 

5. Грицюта Н. М. Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного 

суспільства : монографія / Н. М. Грицюта. – К. : Ін-т журналістики, 2012. – 416 

с.  

 

 



48 

 

МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ ЗА УМОВ КРИЗИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ 

               

Кулинич О.І. 

к. істор. наук, 

доцент кафедри реклами і               

зв’язків з громадськістю  

Факультету міжнародних 

відносин 

Національного авіаційного 

університету 

 

У тезах доповіді висвітлена специфіка функціонування масової 

комунікації за процвітання ультраправих і ультралівих популістських 

політичних культур. Масова політика неможлива без масової комунікації. 

В інформаційному суспільстві дії влади постійно перебувають під 

контролем опозиційних еліт. За умов системної кризи опозиційні еліти 

стають популістськими. Популістські рухи успішно розвиваються, 

перебуваючи в опозиції. Вони переживають кризу, опинившись у складі 

урядових коаліцій, або одноосібно при владі. До факторів, що сприяють 

успіхові популістських партій, належить усвідомлення людьми того 

факту, що панівні прошарки норми, які висувають і захищають провідні 

прошарки країни, починають суперечити їхнім власним надіям, страхам і 

турботам. Популісти доводять, що панівна політична ідеологія не працює 

та вимагає руйнування панівного світогляду. Конкуренція за інформаційну 

гегемонію є формою боротьби за владу в суспільствах, які переживають 

«деідеологізацію».  

Ключові слова: інформаційна гегемонія, криза представницької 

демократії, масова комунікація, маніпуляції, популізм 
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                  Mass cjmmunication and crisis of representative democracy 

                                                                                                   Kulynych O.I 

The purpose of the article is to analyze the features of the functioning of 

mass communication in the context of the strengthening of right and left populist 

political cultures. Mass politics is impossible without mass communication. In the 

information society, the actions of the authorities are constantly under the control 

of the opposition elites. In the conditions of a systemic crisis, opposition elites 

become populist. Populist movements are thriving in opposition. They are 

experiencing a crisis, either in government coalitions or in power. The success of 

populist parties is facilitated by the electorate's awareness that elite interests run 

counter to those of the majority of voters. Populists set the person against the elite, 

which does not agree to become a catalyst for political change. Populists demand 

the destruction of the dominant worldview. Competition for information 

hegemony is a form of struggle for power in “de-ideologized” societies. 

 Key words: information hegemony, crisis of representative democracy, 

mass communication, political elite,  manipulation, populism. 

  

Актуальність теми дослідження пов’язана із важливістю осмислення 

науково-теоретичної проблеми ролі масової комунікації за умов кризи 

політичних інститутів представницької демократії. Ключовим моментом цієї 

кризи, на нашу думку, є те, що в умовах інтенсивного розвитку масових 

комунікацій вже не тільки влада може систематично стежити за людьми, а й 

самі люди отримали можливість онлайн стежити за діями або бездіяльністю 

влади. Часто процес прийняття владних рішень безпосередньо відбувається 

он-лайн. Внаслідок цього відбувається пришвидшений процес де-сакралізації 

влади.  

Певні прояви цієї кризи мали місце як у країнах Європейського Союзу, 

так і у США.  Так  на виборах 2017 р. до бундестагу увійшла партія 

«Альтернатива для Німеччини», яка критикує ліберальну демократію та її 
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нездатність зберегти традиційну німецьку ідентичність. Проявом кризи 

американської представницької демократії стала перемога у листопаді 2016 р. 

на президентських виборах у США Д.Трампа. Продовженням цієї історії стала 

виборча кампанія у США 2020 року. Отже, важливо осмислити роль і функції 

масової комунікації за умов кризи представницької демократії.  

Модерна демократія стала формою правління, за якої громадяни 

здійснюють політику, коли демократія пряма, або обирають владу – 

представницька демократія. За демократичного політичного режиму владу 

отримує обраний народом суб’єкт, який має повернути її народу після 

завершення терміну перебування при владі. Будь-яка інформація про 

діяльність влади її дискредитує [1, с.44]. 

Представницька демократія вимагає, аби рішення лідера та правлячої 

коаліції піддавалися ретельній перевірці, аби лідери казали правду та були 

готові нести відповідальність за прийняті рішення. Некомпетентність підриває 

суть представницької демократії.  [2, с.49]. 

Політична комунікація залишається важливим фактором міждержавної 

взаємодії [3, с.19]. Хоча цифровізація змінює природу сприйняття інформації, 

коли мислення стає кліповим, а великі тексти не читаються, журналістика 

залишається головним суб’єктом комунікацій [4, с.47]. Причому як у 

внутрішньополітичному вимірі, так і зовнішньополітичному вимірі ключовим 

значенням залишається інформаційна безпека [5, с.39]. 

На початку ХХІ століття політологи і соціологи звернули увагу на 

посилення популізму лівого і правого ідеологічного спрямування [6, с.16]. 

Інформаційне «цифрове» суспільство стало полем інформаційних інтернет-

війн [7, 14].  

 Постіндустріальному суспільству властиве широке використання 

інформації в різних сферах суспільних відносин. Впродовж 1990-х втіленням 

цієї тенденції стала всесвітня комп’ютерна мережа інтернет. Ознакою 

постіндустріального суспільства є урбанізація, завдяки якій 2010 вперше у 
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людській історії у глобальному масштабі кількість мешканців міст 

перевищила кількість жителів сіл. 

Історично нерівномірний розвиток різних країн, регіонів, цивілізацій є 

причиною суперечливого розвитку постіндустріального суспільства.  

На початку ХХІ ст. масштабною стала практика використання роботів,  

суперпотужних комп’ютерів з метою обслуговування фінансового ринку 

акцій. Однак виключення людини з процесу прийняття тактичних та 

стратегічних рішень підвищує ступінь ризиків та вносить дисбаланс у 

суспільний розвиток. Свідченням цього стала світова економічна криза 2008-

2010. Внаслідок цього «зразкова» постіндустріальна держава, якою на межі 

ХХ-ХХІ ст. стали США, почала активно підтримувати індустріальні сектори 

економіки. Більшість країн світу, включно з Україною, перебувають на стадії 

індустріального або аграрно-індустріального суспільно-історичного розвитку. 

Становлення глобального постіндустріального суспільства 

ускладнюється екологічною кризою, загостренням боротьби за перерозподіл 

не відтворюваних природних ресурсів, демографічним вибухом у найбідніших 

країнах світу. Ключовим питанням залишається використання енергетичної 

сировини індустріальної епохи – вугілля, нафти та газу.  

Процес глобалізації викликав загострення соціальних проблем у 

національних державах. Реакцією на ці тенденції стало посилення правого 

популізму. У Франції на виборах до регіональних органів влади у грудні 2015 

р. «Національний фронт» здобув 27,7% голосів, у Данії на парламентських 

виборах у червні 2015 р. «Данська народна партія» вийшла на друге місце. Ці 

тенденції проявилися також у Австрії, Швейцарії, Норвегії, Італії, Угорщині, 

Греції. 

 В Європі також з’явилися ліві та лівоцентристські популістські партії. 

В Італії на виборах 2013 р. до парламенту увійшла партія «П’ять зірок». В 

Іспанії партія «Подемос»  на виборах у 2016 році. Популізм став політичним 

способом мислення. «Ліві популісти борються за народ проти еліти чи 

істеблішменту. Це вертикальна політика низів і середнього прошарку. Праві 
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популісти борються за народ проти еліти, яку вони звинувачують у потуранні 

іммігрантам» [8, с.16]. 

Популістські рухи успішно розвиваються, перебуваючи в опозиції, але 

переживають кризу, опинившись у складі урядових коаліцій, або одноосібно 

при владі. Популісти нацьковують народ на еліту, доводять, що панівна 

політична ідеологія не працює та вимагає руйнування панівного світогляду. 

В США за президентства Б.Обами демократична партія почала будувати 

коаліцію бідних меншин і білих із верхівки середнього класу. Здавалося, що 

між демократами і республіканцями більше немає чіткого розмежування за 

критеріями доходу й освіти. Тому Д.Трамп у виборчій кампанії 2016 р. 

звернувся до  популізму середнього класу, мобілізувавши його проти більш 

традиційних прихильників республіканців. Він констатував, що угоди про 

вільну торгівлю створять більше робочих місць, що імміграційні заходи 

зупинять приплив нелегальних іммігрантів, що фінансова дерегуляція не 

матиме поганих наслідків не виправдалися.  Він став голосом середнього 

американського радикалізму білих американців, які відчували, що внаслідок 

глобалізації та переходу до постіндустріальної економіки залишилися на 

узбіччі. Ці виборці відчували, що зміни, які відбуваються навколо, не 

відповідають їхнім власним інтересам. Вони протестували проти зникнення 

економічного базису середнього класу та ризиків скочення в бідність, дорогою 

боротьбою проти зміни клімату в ситуації жахливої нерівності в доходах та 

багатстві. За цих обставин «трампісти» символічно поєднали різні соціальні 

групи в «народ», об’єднаний комплексом вимог, що створюють ідеологічний 

кордон між народом та елітою. 

Сучасне суспільство  називають інформаційним. Тобто таким, де 

основним фактором суспільного розвитку визнаються свідомість та 

використання індустрії інформації. Інформатизація стає глобальним 

цивілізаційним процесом, за якого формуються засади інформаційного 

суспільства. В процесі функціонування сучасного суспільства важливу роль 

має сбір, обробка, поширення інформації в масовому масштабі. Саме ЗМІ 
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забезпечують масову комунікацію. Масова комунікація трактується як 

виробництво і передача інформації засобами преси, радіо, телебачення, 

інтернету, соціальних мереж. Масова комунікація є потужним засобом 

закріплення настанов і уявлень, а також їхньої зміни у бажаному для політиків 

напрямку. 

Вважається, що ЗМІ є інструментами комунікації. За своїм змістом 

масова комунікація є обміном інформацією між людьми. В ідеалі у процесі 

споживання інформації потрібна навичка її обрання і вміння нею 

користуватися. Соціальні психологи звертають увагу на престижний момент 

використання інформації, яка може підживлювати цінності групи, до якої 

належить реципієнт, ефект посилення позиції (підтримка потрібної точки зору 

у спірних питаннях), емоційна розрядка суспільної напруги [9, с.124]. 

Інформаційне забезпечення функціонування суспільства пов’язана із 

функціями соціального контролю та управління, формування суспільної 

думки, комунікація між різними соціальними групами. 

Характерними рисами масової комунікації є опосередкованість 

спілкування технічними засобами, спілкування великих соціальних груп, 

організований інституційний характер спілкування, у соціальних мережах 

наявність зворотного зв’язку між комунікатором та аудиторією в процесі 

спілкування, масова, стихійна, анонімна аудиторія [10, с.38]. 

Висновки. С. Кара-Мурза у книзі «Маніпуляція свідомістю» дав влучне 

визначення цьому типу соціально-маніпулятивних технологій як 

застосуванню влади з метою впливу на поведінку інших з ціллю отримання 

бажаної поведінки без розкриття мети, заради якої це робиться [11, с.19]. 

Аналогічні завдання вирішують іміджмейкери, покликані маніпулювати 

фактами, заради покращення іміджу певного суб’єкта. У цьому контексті все 

більш популярними стають технології соціальної маніпуляції, пов’язані з 

прихованими впливами на масову свідомість і поведінку людей з метою 

примусити їх діяти (або бездіяти) в інтересах певних соціальних сил, отже і 

проти власних інтересів. Зокрема, за допомоги «спіралі мовчання» 
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альтернативних поглядів, посилань на сфабриковані опитування, прагнуть 

запевнити громадян у підтримці більшістю суспільства потрібної 

маніпуляторам суспільної позиції [11, с.296]. 

Вразливість відповідних технологій полягає у тому, що вони втрачають 

ефективність у разі розкриття таємниці їх задуму. Тому передумовою їх 

реалізації є посилений контроль за інформаційним полем суспільства, яке є 

об’єктом реалізації відповідного соціально-інженерного маніпулятивного 

проекту. 
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У статті розглядається вплив мотиваційних чинників на купівельну 

спроможність покупців брендів українських дизайнерів. Систематизовано 

сегментацію споживачів високої моди. Виділено мотиви покупки 

преміального сегменту під час пандемічної кризи. Визначено особливості 

використання комунікаційних технологій у фешн брендингу під час кризи. 

Ключові слова: фешн бренд, фешн брендинг, споживачі високої моди, 

українські дизайнери. 
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The article considers the influence of motivational factors on the purchasing 

power of Ukrainian designers brands` buyers. It provides systematization of high 

fashion consumers. The motives for buying the premium segment during the 



56 

 

pandemic crisis are highlighted. The peculiarities of the use of communication 

technologies in fashion branding during the crisis are determined. 

Key words: fashion brand, fashion branding, high fashion consumers, 

Ukrainian designers. 

 

Нині можна сміливо говорити про те, що вплив пандемії глобальний, а її 

наслідки − стан глибокого розладу фінансової системи, який призводить до 

руйнування банківської системи, девальвації національної валюти, інфляції, росту 

безробіття, кризи ліквідності, обвалів на фондових ринках, зниження рівня 

споживання тощо, – торкнулися більшості країн. Зважаючи на теперішню ситуацію 

в Україні, при дослідженні брендів українських дизайнерів неможливо ігнорувати 

кризовий контекст, і саме цим зумовлена актуальність нашого дослідження [4, 36].  

Нинішня глобальна фінансова нестабільність відчутно вплинула на сегмент 

високої моди та змінила поведінку споживачів, яка, безперечно, зазнає впливу з 

боку різних обставин придбання дорогих покупок у період фінансової кризи. 

Зокрема, покупці здійснюють вибір ретельніше − обираючи продукт, вони 

розглядають свої потреби детальніше. Необхідно виробити конкретніше та глибше 

розуміння основних рушійних факторів здійснення покупки сегменту високої моди 

і як ці фактори піддаються впливу економічної кризи, яка, своєю чергою, 

призводить до остаточних змін у споживанні преміальних продуктів.  

Дослідники припускають, що рідкісність та обмеженість є основою бажання 

споживача продукції сегменту високої моди, а також, відповідно, перевагою 

бренду [5, 265-267], позначаючи це терміном «матеріалізм». Під матеріалізмом за 

таких умов розуміють значення, якого споживач надає предмету володіння, яке, 

своєю чергою, є найбільшим джерелом задоволення [5, 264].  

Щодо товару високої моди це означає, що придбання певних люксових товарів 

додає власнику престижу, в той час, як цей індивід, скоріше за все, буде нехтувати 

будь-якою функціональною доцільністю нової речі.  

Для того, щоб вижити в сегменті високої моди та підтримувати великі 

очікування споживачів, українським дизайнерам необхідно адаптувати конкретні 
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стратегії своєї поведінки на ринку відповідно до різних мотиваційних тенденцій 

покупців. 

Доречно провести сегментацію споживачів високої моди [4, 37]. По-перше, 

понад половина споживачів брендів українських дизайнерів      мають закордонну 

освіту, часто проживають або працюють за кордоном. Вони постійно знаходяться 

під впливом космополітичних тенденцій і відповідного способу життя. Ці люди 

розуміються на розкошах, вони купують преміальні товари регулярно.  

Численні дослідження також показують [1; 2],  що, водночас, відбувається 

формування нового прошарку споживачів товарів брендів українських дизайнерів, 

у цьому сегменті переважають молоді люди, які схильні скоріше витрачати, аніж 

заощаджувати.  

Спеціалісти стверджують [11, 460-465], що споживачі високої моди діляться 

на дві групи: «новачки» або «неофіти» та «постійні споживачі».  

«Новачки» є споживачами з нижчою релевантністю. Вони більш поверхові та 

схильні вірити в те, що персона, яка володіє дизайнерським одягом, автоматично 

сприймається як людина успішна. До того ж, це говорить про те, що цей індивід є 

успішним насправді. Їхня головна потреба − продемонструвати власний достаток, 

власні гроші та диференціювати себе самих від загальної маси. Найчастіше 

вказаними індивідами будуть купуватися такі бренди українських дизайнерів, які є 

загальновідомими, популярними та всюди впізнаваними. 

На відміну від першого типу, другий тип покупців дизайнерських речей, тобто 

«постійні споживачі» − люди з високою спорідненістю з преміальним та лакшері 

сегментом. Це означає, що вони багаті, успішні та досвідчені користувачі брендів. 

Висока мода для них − не відкрита демонстрація, а єдиний можливий спосіб життя. 

Проте, навіть ця група в наші часи починає звертати увагу на так звані «спеціальні 

пропозиції».  

Варто також стисло пригадати особливі соціальні феномени, що спонукають 

до здійснення преміальної покупки [6, 10]:  

− ефект приєднання до більшості. Споживач залежить від думки інших 

споживачів, і ця залежність пряма. Тому під ефектом приєднання до більшості 
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розуміється ефект збільшення попиту, пов’язаний із тим, що індивід, керуючись 

загальноприйнятими нормами, купує той же самий товар, який купують інші;  

− ефект сноба. За таких умов в особи домінує прагнення виділитися з натовпу. 

І тут окремий споживач залежить від вибору інших, але ця залежність зворотна. 

Тому під ефектом сноба розуміється ефект зміни попиту через те, що інші люди 

обирають цей товар;  

− ефект Веблена. Феномен, коли товари або послуги використовуються не за 

прямим призначенням, а для того, щоб справити незабутнє враження. Ціна товару 

за таких умов формується з двох складників: реальної і престижної. Тому під 

ефектом Веблена розуміють ефект збільшення споживацького попиту, пов’язаний 

із тим, що товар має вищу ціну.  

Мотиваційні фактори, що призводять до здійснення преміальних покупок, 

мають сприйматись факторами, залежними від функціональних потреб, 

особистісних аспектів і соціальної спрямованості. Таким чином, унікальність, 

матеріалізм і вплив соціальної групи можуть бути визначені як три основні 

мотиватори до здійснення преміальної покупки.  

Унікальність походження товару є функціональною силою. Вона активно 

впливає на особисте й емоційне прагнення людини купувати дизайнерські 

предмети. Дослідження показують, що продукти, доступні в обмеженій кількості, 

стимулюють бажання придбати конкретний бренд [8].  

Крім того, ексклюзивність товарів має більш значний вплив на попит, коли 

товар сприймається як рідкісний і дорогий. Ці аргументи, на думку психологів, 

вказують, що унікальність продукту сприяє бажанню особи демонструвати свої 

особливості. Отже, чим малодоступніший товар, тим вищий щабель він займає для 

можливого покупця в ієрархії його бажань і потреб.  

На основі наведеної вище інформації можемо зробити висновок, що продукти 

високої моди повинні бути диференційовані споживачем як ексклюзивні; це є 

можливим тільки за умови, якщо товар або послуга не є легкодоступними і 

випускаються в дуже обмеженій кількості. За інших умов – продукт або послуга не 

вважається предметом розкоші.  
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Більша частка так званих «новачків» на ринку дизайнерських товарів − це 

споживачі-сноби, які готові купувати предмети розкоші тільки через їхню високу 

ціну та ще й тому, що такі речі дають їм змогу відчувати себе особливими, вищими 

за інших. До того ж, такі «новачки» спеціально уникають покупки того чи іншого 

продукту за умови, що він споживається загальною масою людей [7].  

Адже рідкісні продукти надають поваги та престижу, а відповідно не можуть 

бути популярними серед тих прошарків населення, яких «новачки» вважають менш 

заможними та гіршими від себе. З боку соціального аспекту, споживачі купують 

унікальний предмет класу лакшері тому, що вони думають, що це може 

диференціювати їх від інших людей.  

Матеріалізм має велике значення в дослідженні питання впливу пандемічної 

економічної кризи на ринок лакшері. Споживачі завжди вимірюють свій успіх і 

свій соціальний статус володінням певними матеріальними придбаннями. У вчених 

існує переконання, що матеріалізм споживачів є також певного роду сигналом для 

громадськості: надбагаті члени суспільства сприймають продукти високої моди як 

засіб спілкування з іншими для враженням свого соціального стану та іміджу [5].  

Інша теорія стверджує, що товари високої моди є так званим «лакмусовим 

папірцем», тобто відображають внутрішній світ власника [9].  

Психологія групи не є лише сумою цінностей, поглядів і переконань, 

властивих кожному її члену, тут не діє принцип поєднання. Групову психологію 

характеризує, передусім, принцип множення, зведення в ступінь індивідуальних 

психологічних категорій, що, своєю чергою, надає груповій психології 

інтенсивності та владності, які набагато перевершують вплив індивідуально-

психологічний.  

Поведінка споживача виявляється залежною від різних факторів соціального 

порядку, зокрема, референтних груп та родини, до яких належить людина, 

соціальних ролей і статусів, що їх приміряє на себе індивід у процесі взаємодії з 

різними суспільними чарунками. Референтні групи можуть мати безпосередній або 

опосередкований вплив на взаємини й поведінкові патерни особи. Опиняючись у 

такому колективі людина несвідомо намагається «вписатися» в колектив, а не 
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продемонструвати власну унікальність і запропонувати нові «правила гри». 

Референтні групи впливають на уподобання особи, що, своєю чергою, може 

вплинути на вибір ним конкретних товарів і марок [3, 102-105].  

Потужним впливом на поведінку споживача наділена його родина, думки 

окремих членів можуть мати більш або менш виразну значущість, але загалом сім’я 

як первинна група визначає ключові соціальні настанови індивіда (смаки, 

уподобання, морально-релігійні зразки тощо). Якщо ж індивід має вже власну 

родину, вплив батьківської – слабшає. Повсякденна купівельна поведінка починає 

формуватися з урахуванням звичок і побажань дружини чи чоловіка, а також дітей. 

Функціонери ринку, безперечно, зацікавлені в дослідженні мотиваційних 

чинників, що визначають рішення з приводу придбання товарів і послуг того чи 

іншого члена сім’ї, адже вони можуть бути використані в розробці маркетингових 

стратегій, спрямованих на збільшення ефективності продажів.  

Демонстративне споживання може призвести до того, що особа буде купувати 

продукцію класу люкс винятково для досягнення своїх соціальних цілей.  

Демонстративне споживання та очевидна демонстрація багатства в нинішні 

часи дедалі частіше вважаються недоречними та неприйнятними у соціальній 

групі. З іншого боку, економічна криза стимулює спілкування з рідними, друзями 

та соціальними групами, до яких належить індивід, що, своєю чергою полегшує 

негативне відчуття від загальної ситуації. Таким чином збільшуються потоки 

передачі інформації, вплив отриманої інформації стає більш ефективним поміж 

членів соціальної групи.  

На основі проведеного аналізу поведінки покупців можемо стверджувати, що 

«постійні споживачі розкоші» за своїми особистими характеристиками є більш 

зрілими та вдумливими, вони приділяють більше уваги функціональному аспекту 

в цілому. На відміну від таких індивідів, «новачки», скоріше за все, будуть 

віддавати свої преференції дизайну, престижності, відомості бренду. Таким чином, 

якщо виробник лакшері планує «вижити» під час кризи та не втратити підтримку 

своїх клієнтів, він повинен розглянути спосіб, як показати та підкреслити якість–

функціональність продукції та дизайн–майстерність одночасно. Вважаємо, що за 
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рахунок домінації таких факторів впливу, рівновага на ринку високої моди 

зберігається, а продажі залишаються відносно стабільними. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЕМОЦІЙНО-ВЕРБАЛЬНОГО ВПЛИВУ В 
СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ 

 

Маєвська М. М.  

кандидат філософських наук 

кафедри реклами і зв’язків з громадськістю,  
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 Робота присвячена розгляду проблеми переконливого потенціалу 

соціальної реклами та можливостям його підвищення за допомогою 

використання інструментарію емоційної мови. 

Ключові слова – аргументація, вплив, гіпербола, емоційна мова, 

соціальна реклама. 

Вступ. Соціальна реклама сьогодні існує як потужна форма впливу. В 

усьому світі розвитку цієї царини комунікації відводять особливе місце в 

дослідженнях, оскільки вона є рушійним компонентом формування думок і, як 

наслідок, поведінкових патернів членів суспільства. Можна стверджувати, що 

місією соціальної реклами є зміни парадигми мислення сучасного покоління, 

формування нових соціальних цінностей та моральне виховання нації.  

Досягнення такого рівня впливу є наслідком продуманих стратегій 

формування контенту та наповнення його емоційним підґрунтям. Саме 

завдяки останньому песуазивний потенціал соціальної реклами стрімко 

зростає і, в переважній більшості випадків, знаходить відгук аудиторії. 
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Мета. Обґрунутвати значимість інструментів емоційної мови для 

підвищення ефективності та переконливості соціальної реклами та 

продемонструвати персуазивний ефект такого засобу емоційної мови як 

гіпербола.  

Завдання.  

- визначити особливості соціальної реклами;  

- проаналізувати ступінь розробленості проблеми у вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях; 

- з’ясувати ефективність застосування інструментарію емоційної мови 

у соціальній рекламі (на прикладі гіперболи); 

- спрогнозувати можливі шляхи підвищення впливу соціальної 

реклами. 

Ступінь опрацювання проблеми. Особливості реклами як важливого 

соціального феномену та значимого інструменту формування моральних 

цінностей в суспільстві розглядаються в роботах таких дослідників як Р. Барт, 

Ж. Бодрійяр, Д, Ю. Габермас, У. Еко. Серед сучасних учених, що 

використовують соціологічний підхід до реклами слід виокремити доробки В. 

Коломійця, І. Крилова, В. Музиканта, А.Романова, О. Савельєвої, Л. 

Федотової, а вивченням реклами в широкому соціокультурному контексті 

займаються такі науковці як Б. Борисова, В. Євстаф’єва, А. В. Костіна, ВН. 

Старих, І. Рожкова та ін.  

Щодо ефективності імплементації емоційних складових у соціальну 

рекламу пишуть такі зарубіжні дослідники як  У. Аренс, К. Бове, Дж. Бернет, 

С, Ф. Котлер та інші. А розробкою прикладного аспекту використання 

емоційної мови та її інструментарію в межах переконливої аргументації 

загалом та в рамках соціальної реклами зокрема займаються переважно 

прихильники прагматичного підходу канадської школи – Д. Волтон, М. 

Гілберт, Ф. Макагно та ін., прибічники прагма-діалектики нідерландської 

школи – Р. Гроотендорст, Ф. ван Еемерен, Ф. Хенкеманс, П.Хоутлоссер та ін., 
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представники візуальної аргументації школи США -  Д. Бірдсел і Л. Грорке. 

Деякі українські та російські дослідники розглядають цю проблематику, 

зокрема І. Герасимова, Д. Зайцев, О. Івін, Ю. Івлєв, Н. Колотілова, Л. Крисін, 

С. Поварнін, І. Хоменко, О. Щербина та ін. [5, с. 66]. 

Основна частина. 

Щодо дефініції, то під соціальною рекламою в українському правовому 

полі вважається «інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій 

формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 

популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на 

меті отримання прибутку» [3]. 

Становлення та розвиток соціальної реклами зумовлюють суспільні 

проблеми, що потребують особливих інструментів для розв’язання. Реалізація 

впливу соціальної реклами зумовлюється як на вербальному, так і на 

візуальному рівнях. Важливими переконливими факторами соціальної 

реклами на обох рівнях стають емоції, які закладені в концепцію соціальної 

реклами та які вона пробуджує у реципієнтів. Таким чином, одним із 

найдієвіших елементів впливу соціальної реклами є емоційна мова та її 

інструменти.  

У цілому, в структурі соціальної реклами дослідники вирізняють 

наступні компоненти: когнітивний, емоційний, комунікативний та 

мотиваційний:  

- когнітивний – представлений соціально-ціннісною 

інформацією та символами (те, що важливо усвідомити, переглянути, 

закріпити, чому слід приділити більше уваги тощо);  

- емоційний компонент включає в себе ілюстрації, колір, 

голос і музику (те, що спонукає до душевного відгуку адресата); 

- комунікативний компонент характеризується словом, 

слоганом і текстовим блоком (те, що створює ціпкі "зачіпки" у пам’яті і 

потім випливає мимоволі у розмові); 
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- мотиваційний – актуалізує проблему, ціннісні установки, 

інтереси цільової аудиторії (те, що сприяє формуванню власного 

морального кодексу та спонукає до розв’язання проблеми) [2, с.72]. 

Кожен із вищезазначених компонентів прямо 

(візуальна/вербальна/текстова складова) чи опосередковано (невиражені 

засновки/натяки/полісемантичність) містить засоби емоційної мови, що 

відіграє значну роль у підвищенні персуазивності соціальної реклами. 

Адже важко заперечувати той факт, що коли висловлювання чи зображення 

знаходять емоційний відгук реципієнта, переконання та засвоєння 

інформації відбувається значно ефективніше. 

Серед ключових інструментів емоційної мови дослідники 

виокремлюють найбільш дієві:  

- свідоме перевизначення раніше відомих понять;  

- ампліфікація; 

- гіпербола; 

- евфемізми;  

- епітети; 

- інтонаційні зрушення;  

- метафора;  

- неясні слова та вирази;  

- повтори; 

- провокаційні слова;  

- тощо [7, с.117].  

Апелюючи до різних емоцій аудиторії, розробники соціальної 

реклами здатні відкривати нові вектори впливу та максимально впливати 

на неї. Розглянемо найбільш переконливі емоції: 

- страх змушує людей діяти швидше та не піддавати те, що 

вони бачать/чують раціоналізації (посилює інстинкти самозбереження, 

включає безпеку про близьких та самого себе), 
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- провина здатна викликати бажання виправити ситуацію 

будь-яким шляхом (навіть діючи усупереч бажанню), 

- гнів та співчуття особливо ефективно пробуджують бажання 

допомогти, захистити та вберегти [5, c.70]. 

Найчастіше саме зазначені емоції впливу застосовують у соціальних 

роликах (зображення страждання дітей, знищення планети, побиття тварин, 

«паління вбиває», показ наслідків насилля тощо).  

Активна реакція аудиторії на рекламу та можливість зміни її поведінки 

з’являється лише в тому випадку, коли образ повідомлення сформовано на 

основі емоційної «потрясіння» та повноцінної змістовної інформації [4, с.68]. 

Нейтральні меседжі, особливо в час сучасного інформаційного перенасичення, 

не є стимулючими для реципієнтів, тому при створенні соціальної реклами 

акценти слід робити саме на емоції, в залежності від заданої проблеми. Так, 

реклама, спрямована на усунення шкідливих звичок буде більш 

результативною, якщо буде жорсткою, оскільки негативні наслідки більш 

вражають і діють за принципом «підривної» діяльності [1, с.24].  

 Одним із найбільш популярних інструментів емоційної мови, який 

застосовують при створенні контент-плану, розробці різних версій подачі і, 

власне, у фінальному варіанті соціальної реклами є гіпербола. Гіпербола – той 

засіб інтенсифікації переконливості аргументів, який є одним із найпростіших 

і в той же час найдієвішим.   

На персуазивності гіперболи наголошує англійська дослідниця 

аргументації, Клаудія Кларидж (С. Claridge). Згідно її позиції, ступінь 

контрасту між гіперболічним висловлюванням і тим, якими речі є насправді – 

«є силою вираження емоцій» [6, c.20]. Образотворчі вирази, такі як гіпербола, 

дозволяють, окрім повідомлення «об'єктивного змісту», передавати також і 

емоції, що, у випадку соціальної реклами, є максимально бажаним ефектом. К. 

Кларидж наголошує на ефективності гіперболи та стверджує, що такий засіб 

може впливати на усі три аристотелівські модуси переконання, Логос, Пафос 

та Етос:  
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«Що стосується Логосу, то це може бути корисним, щоб максимізувати 

або гіперболічно роздувати деякі аспекти доказів, одночасно принижуючі інші 

[...] Що стосується Пафосу, то гіпербола може зробити ситуацію більш 

важливою, більш лякаючою або більш бажаною, тим самим викликаючи 

особливі настрої та почуття. [...] Нарешті, щодо Етосу, оратор, який постійно 

перебільшує, може здаватися недостовірним [...], тоді як той, хто завжди 

мінімізує, може бути не переконливим чи нудним; ступінь гіперболи 

необхідно ретельно відкалібрувати" [6, c. 217].  

У соціальній рекламі максимально популярною є «негативна» гіпербола. 

Метод «негативної» гіперболи працює особливо добре, коли аудиторія хоче 

уникнути конкретного не бажаного чи навіть лякаючого результату, оскільки 

наслідки дуже серйозні, говорячи мовою «негативної» гіперболи – фатальні!  

Вражаючі приклади використання гіперболи в різноманітних темах 

соціальної реклами:   

- наслідки паління [9];  

- соціальна реклама про необхідність пандусів у публічних місцях [10]; 

- наслідки подорожування в авто без ременя безпеки [11]; 

- про важливість відмови від пластику [12]; 

- наслідки нехтування дитячою думкою/почуттями [13].   

Висновки. Отже, у сфері соціальної реклами головною ціллю є 

переконати адресата здійснити певну дію, переглянути свою поведінку або ж 

долучитися до допомоги іншим. Засоби емоційної мови та візуальні емоційні 

складові надають кожній конкретній соціальній проблемі «живе обличчя», тим 

самим роблячи соціальну рекламу більш переконливою. Розробники 

соціальної реклами, знаючи вищезазначені аспекти, імплементують 

інструменти емоційної мови у кінцевий варіант контенту, завдяки чому 

здійснюють вплив та керують реакцією цільової аудиторії. На яскравих 

прикладах ми продемонстрували наскільки переконливим у соціальний 

рекламі є такий інструмент емоційної мови як гіпербола. 
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Погоджуючись із експертом, можна резюмувати, що найбільш 

впливовою та ефективною буде та соціальна реклама, в якій правильні 

(необхідні за змістом) емоції будуть представленні в потрібний час, в 

потрібному контексті і з належною візуальною складовою [8, c.87].  
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Прийняття управлінських рішень у сучасному складному та 

динамічному середовищі вимагає застосування штучного інтелекту та 

цифрової комунікації. Це може призвести до неправильного керівництва 

соціальною системою, оскільки цифрова комунікація є вразливою, а емоції, 

почуття, груповий емоційний інтелект не достатьньо враховуються при 

прийнятті управлінських рішень. Проблема втрати “смаку емоцій” може 

усунути спілкування як потік енергетичного обміну між державною 

владою та громадянським суспільством, що визначає зворотний зв'язок, 

який керує розвитком соціальної системи на основі задоволення існуючих 

людських потреб. 

Ключові слова: спілкування, емоції, почуття, штучний інтелект, 

публічне управління, управлінські рішення, сценарій. 

Making managerial decisions in the modern complex and dynamic 

environment requires applying of artificial intelligence and digitalization 

communication. It can direct to wrong leading of the social system because digital 

communication is vulnerable and emotions, feelings, group emotional intelligence 

are not enough taken into account in making managerial decisions. The problem 

of losing “the taste of emotions” can eliminate communication as a stream of 

energy exchange between the state authority and the civil society that defines 
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feedback that manage development of the social system based on satisfaction of 

existing human needs.  

Key words: communication, emotions, feeling, artificial intelligence, public 

administration, managerial decisions, scenario.  

Communication among the state authority (SA), the civil society (CS) and 

participants of the exterior environment is a vital part of effective public 

administration (PA). Feeling, emotions, intuition as elements of communication 

provide feedback to assess the social system (system) and make managerial 

decisions that have to regulate its development according to the wish of population.  

Communication can present lines of energy exchange among members of the 

system. These lines are changeable and forms patterns of a new organizational 

structure of the system in accordance with change of the environment in order to 

balance the system and satisfy human needs. Lack of communication creates a 

problem of misunderstanding among members of the system. Communication helps 

to learn the need of change to make proper decisions and implement changes based 

on negotiation between the SA and the CS.  

Complexity of the dynamic environment forces applying of artificial 

intelligence (AI) as “the capability of a machine to imitate intelligent human 

behavior” [1] to improve decision-making. It has advantages and disadvantages. On 

one hand, AI can help to avoid human traps and biases in decision-making. On the 

other hand, AI may decrease a freedom of human imaginary, eliminate feelings and 

emotions that are critical to understand existing human needs and roots of the 

problem. It can be challenging to simulate “human soul” and calculate its work. 

The interaction of collective conscious and unconscious can determine 

thinking. C. Jung substantiated the terms of collective conscious, individual and 

collective unconscious and considered them in connection as “soul integrity” [2, p. 

50]. He combines the rational with the conscious [3, p. 227, 254] and the irrational 

with the unconscious [3, p. 177, 221]. AI can help to make rational decisions when 

feeling can facilitate irrational thinking.  
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Both the conscious and the unconscious are critical to make a decision that 

simultaneously will adapt and secure the system in the changeable environment. 

Today to replace human thinking as the interaction of collective conscious, 

individual and collective unconscious by AI could be problematic.  

Connection of thinking, as the interaction of collective conscious and 

unconscious, with the imaginary can be found in the concept of “imaginer” that was 

proposed by J. Durand [4] and consists of three components: 1) the one, who 

imagines, 2) of what is imagined and 3) the process of imagination itself. This 

imaginer can be simulated in an artifactual scenario to influence human behavior. 

AI works based on analysis of experience of the system and may present a 

rational, dry and not emotional summary. It does not fully evaluate an existing 

emotional atmosphere. Communication can determine the problem from the position 

of exchange of sensitivity and feeling between sides of the conflict that could not be 

provided and replaced by AI.  

In the dynamic environment communication should be increased in order to 

accelerate exchange of information and decision-making. Also, it can develop group 

emotional intelligence that “represents the ability of a group to generate a set of 

norms that guide the emotional experience in a group in an effective way [5, p.1].” 

In conditions of a technological revolution and globalization, cross-cultural 

misunderstanding people start shifting to pragmatism and losing “the taste of 

emotions.”  It may be explained by a high speed of transformation of mental models 

and cultural features in the dynamic environment. They become temporary and not 

so deep like it used to be. 

D. Moпsi highlights that “the world today faces not only a clash of 

civilizations but a clash of emotions as well. The West displays - and is divided by 

- a culture of fear, while the Arab and Muslim worlds are trapped in a culture of 

humiliation and much of Asia displays a culture of hope [6].” 

AI and on-line communication can change “a taste of emotions” and energy 

of exchange of emotions. It is directly connected with getting realistic feedback to 

understand the problem and natural development of the system.  
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Today on-line communication starts partly replacing alive communication, 

influences a leadership context and forms a new format of problem-solving. AI and 

digital communication provide an opportunity to create scenarios that are involved 

in decision-making based on forming of an artificial informational space and 

influence human mindset in a certain way.  

The scenario presents a play of human relationships in “a social theater” that 

has rules, ideology, schools of thoughts, actors that together create a framework of 

existence with culture, images, myths and stories. The topic of the scenario should 

be attractive and interesting to satisfy current human needs. 

A play has a double meaning. It has a real story and also a notional one. Both 

of them are important because they should connect a current situation with a future. 

Attractiveness of the proposed future may be defined by the level of current human 

satisfaction. If people are satisfied, there is no motivation for change and support of 

making something new. 

The shift from a real topic to an imagine story may depend on a situation in 

today life in order to compensate a lack of human expectations. In any case the play 

is partly artificial. This part form mindset of the society in order to prepare them for 

the future and motivate them doing what a scenario producer is expected. 

Under informational and psychological influence, a person follows 

established rules and becomes a part of the proposed scenario. It allows manipulating 

and controlling human behavior in a certain desired way. To change the scenario is 

difficult because a person or a group of people are in the flow of logically connected 

events. 

The scenario can be an attractor to change a direction of system development 

in a certain way. It is important to understand how useful this attractor. Increased 

communication between the SA and the CS can answer this question through the 

decision-making process. 

To summarize, managerial decisions can be made based on artificial 

intelligence, tools of digital communication, but also with elements of alive 

communication such as human emotions, feelings, group emotional intelligence. It 
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can help to avoid human biases and traps in decision-making and get real feedback 

based on understanding of existing human needs. Also, increased communication, 

emotions and intuition may help to deal with influence of artificial scenarios that can 

complicate management and natural development of the social system. 

To make the social system effective, public administration has to satisfy the 

necessary and sufficient conditions. The necessary condition is existence of constant 

communication between the state authority and the civil society with sincere 

feedback based on emotions, feelings. Decentralization, delegation of authority, 

unity of efforts, mutual trust and a common goal provide satisfaction of the sufficient 

condition. 
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Для пошуку нових способів популяризації книги як важливої складової 

культурного збагачення людини важливим є ознайомлення з сучасним 

досвідом підтримки читання, що і є метою статті. 

Ключові слова: соціокомунікаційний проект, соціальні комунікації, 
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Сьогодні актуальним є питання культури читання наших співвітчизників. 

Ця проблема нині стала предметом активної дискусії авторів, видавців, 

журналістів, науковців та всіх, кому небайдужа ця тема.  

Згідно із дослідженнями, проведеними «Про.мовою» для проекту 

«Букплатформа», 42 % українців  не читають,  середньостатистичний 

українець прочитує повністю 4,3 книги на рік (обсягом понад 100 сторінок) 

10% тих, хто вказали, що читали протягом останніх 12 місяців довгі тексти, не 

змогли пригадати назву останньої прочитаної книги. Технологічний прогрес 

не збалансований сильною освітою та спроможністю вдумливо читати 

(сприймати великі тексти) може створювати ілюзію поінформованості, 

знижувати рівень розвитку людського потенціалу [1].   

У сучасних умовах формування культури читання можна здійснювати за 

допомогою меседжу про те, що читання природне (і потрібне!), приносить 

задоволення і створює атмосферу затишку та безпеки (що важливо, беручи до 

уваги загалом агресивне інформаційне середовище) [2, с. 300]. Тому для 

пошуку нових способів привернення уваги та формування позитивного 

ставлення до книги як важливої складової культурного, професійного та 

інтелектуального збагачення людини особливого значення набуває 

ознайомлення з різноплановим досвідом підтримки читання в сучасних 

умовах. 

Проблеми культури читання наукова думка досліджує в різних аспектах. 

Редколегія часопису «Україна модерна» питанням історії та культури читання 

присвятила окреме число. У Форумі, який відкриває число, взяли участь як 

фахівці з історії та теорії читання книжок, так і книговидавці. Зокрема, було 

з’ясовано характерні риси сучасної культури читання та чинників, які мають 

на неї найбільший вплив [3]. 

У лютому 2015 року в Києві відбувся Перший конгрес «Промоція 

літератури в Україні». Організатори найбільших літературних подій, 

журналісти, представники міжнародних культурних установ, літературні 

менеджери із різних куточків України – загалом 50 учасників із різних 
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регіонів, – зібралися, аби скласти уявлення про актуальні питання культурної 

політики України, міжнародні практики промоції літератури, засади успішної 

комунікації зі ЗМІ та пошук ресурсів [4]. 

Відтак науковий інтерес викликає вивчення досвіду втілення 

соціокомунікативних книжкових проектів, метою яких є популяризація 

культури читання у суспільстві, зокрема на регіональному рівні, а також аналіз 

їхнього впливу на формування громадської думки.  

Мета статті — обґрунтувати сутність поняття соціокомунікаційний 

книжковий проект, культура читання, книжкова комунікація, промоція 

читання, дослідити досвід діяльності у сфері створення позитивного іміджу 

книги і популяризація читання серед громадян черкаського регіону 

буккросинг-клубу «Freebook», проаналізувати потенціал такого контенту у 

формуванні літературної компетентності читацької аудиторії. 

Книга є однією зі складових процесу соціальної комунікації. На підставі 

різногалузевих узагальнень можна окреслити робочу дефініцію терміна 

«соціокомунікаційний книжковий проект». Під цим поняттям розуміємо 

створення організації, яка продукує події, пов’язані з книгами та 

популяризацією культури читання, що впливають на життя людей та 

суспільства у цілому, та має на меті оперативно поширити інформацію про 

них, щоб зацікавити якомога ширше коло користувачів, досягти певних змін у 

розвитку регіону в сфері книжкових комунікацій. 

З огляду на велику кількість культурних проектів різних рівнів, що 

мають на меті повернути моду на читання та утвердити в суспільстві 

стереотип, що освіченість — запорука успіху [5, 6, 7, 8], заслуговує на увагу 

діяльність громадської організації у сфері ефективної організації промоції 

читання, яка на регіональному рівні навертає громадян до книги. Це 

буккросинг-клуб «Freebook», який існує в Черкасах, в основу нього покладено 

сучасний молодіжний інтелектуальний рух буккросинг.  
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13 вересня 2010 року почав свій відлік черкаський студентський 

буккросинг. Цього дня було презентовано неформальний буккросинг-клуб 

«Freebook», створений за ініціативи викладачів кафедри видавничої справи, 

редагування і теорії інформації ЧНУ ім. Б. Хмельницького, майбутніх видавців 

та за підтримки програми «Майстерня громадської активності». В одній з 

аудиторій університету обладнано полицю книгообміну, де студенти і 

викладачі можуть вибрати літературу, відпустити свою книжку. Наразі на цій 

поличці в книгооберті перебувають близько 150 примірників творів сучасних 

українських авторів. За час існування клубу проект «Freebоok» презентовано 

міському та всеукраїнському рівні. Активісти клубу двічі взяли участь у 

Всеукраїнському буккросингу «Мандри книги — 2011» та «Книга в мандрах 

— 2016», мета якого популяризувати читання серед молоді.  

На сьогодні ідею популяризувати культуру читання серед черкасців 

підтримали різні міські заклади та організації. Загалом обладнано 15 

інтерактивних поличок «Freebook».  

Всю інформацію про клуб, умови реєстрації, новини про події та акції з 

життя клубу можна знайти на блозі (http://freebook-ck.blogspot.com/) та в 

групах у соціальних мережах Facebook чи Instagram. Клуб має свій канал на 

YouTube, де започаткувано випуски літературного відеоблогу та створюються 

і викладаються інші проморолики, що популяризують книги та читання.  

Про те, що інформація про діяльність клубу активно поширюється в 

інформаційному просторі регіону, свідчать числення публікації та виступи в  

ЗМІ. Такі публікації не обмежуються інформаційними повідомленнями в 

інтернет-виданнях (65%), мають місце виступи на телебаченні (25%), радіо 

(7%), друкована преса (3%).  

Подібні соціокультурні книжкові проекти – перспективний напрям 

діяльності фахівців у сфері промоції книги, які перебувають у постійному 

пошуку нових форматів популяризації культури читання, а також 
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дослідницької роботи науковців, які студіюють теоретико-практичні засади 

книжкової комунікації. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СТРАТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІЇ РЕКЛАМИ 
 

Фінклер Ю. Е.,  

професор Школи Журналістики ЧНУ імені П. Могили, 

професор кафедри реклами і зв’язків із громадськістю НАУ, 

доктор філологічних наук, кандидат соціологічних наук 

 

Аналізуються аспекти стратифікації аудиторії реклами в 

залежності від соціальних характеристик цієї аудиторії. Пропонується 

запровадження двох умовних пірамід рекламних пропозицій, а також 

позаконтентних – контекстних – агентів, які ґрунтуються на 

стратифікації аудиторії.      

Ключові слова: аудиторія, контент, реклама, стратифікація.   

 

Aspects of stratification of the advertising audience depending on the social 

characteristics of this audience are analyzed. It is proposed to introduce two 

conditional pyramids of advertising proposals, as well as non-content - contextual 

- agents, which are based on the stratification of the audience.  

Keywords: advertising, audience, content, stratification. 

 

1. 20 березня 2021 року помер Мелвін Лестер Кон – один із найбільш 

відомих соціологів світу, багаторічний президент Американської 

соціологічної асоціації, професор університету Джона Гопкінса [1]. Професор 

неодноразово відвідував Україну, оскільки його матір народилась недалеко від 

міста Кагарлиг. Його зарисовки побутового і соціального статусу сільських 
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українців, подані в динаміці, являють собою ціннісну картинку аналізу 

соціальних характеристик конкретного стратифікаційного зрізу. 

2. Внесок професора в теорію і практику соціальних структур 

суспільства з огляду на цінність особистості неможливо переоцінити. 

Соціальну структуру вчений розглядав як такий суспільний механізм, який 

визначає дії людей. Суспільство групується у структурно пов’язані групи або 

набори ролей з різними функціями, значеннями або цілями. Соціальні 

структури суттєво впливають на інші інституціоналізовані системи – такі, як 

політика, культура, медії, реклама тощо. Соціальна структура – підґрунтя 

функціональних характеристик суспільства, яке визначає взаємовідносини 

між цими соціальними інститутами.   

3. Ідею соціальної структури широко використовує концепція 

«соціальної стратифікації», яка втілює  ідею про те, що більшість суспільств 

поділяються на різні прошарки, представники яких у своїй діяльності 

керуються історичними, ментальними, поточними соціальними передумовами 

мислення чи поведінки. Врахування концепції «соціальної стратифікації» 

дуже важливе в соціально-комунікаційній практиці – зокрема, при медійні чи 

рекламній 

4. У своєму мікромасштабі розуміння соціальної структури допоможе 

рекламістам враховувати способи передачі контенту, за допомогою яких сам 

контент стане певною «нормою» формування поведінки аудиторії в межах 

стосунків із носіями рекламного контенту. Адже соціальні норми впливають 

на соціальну структуру через відносини між більшістю (тут – рекламні 

пропозиції) та меншістю (тут – аудиторія). Створюється ієрархічна 

стратифікація в конкретних соціальних структурах, яка сприяє розвиткові 

більшості у всіх суспільних  аспектах. 

5. Гіпотетично можна вести мову про дві піраміди співставлення 

рекламних пропозицій. У першій піраміді представлена реклама зі смаками 

культур і культурою смаків, що становить певний контентний капітал 

реклами. У другій піраміді представлено конкретні стратифікації аудиторії, 
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яка керується власним життєвим статусом, демонструючи будь-який із 

різноманітних смаків залежно від соціального бекграунду і поточної ситуації. 

Потенційний аналіз співставлення рекламних пропозицій та аудиторних 

очікувань може засвідчити:  

1) віру в моральну перевагу рекламного контенту; 

2) позаелітний статус рекламного контенту; 

3) мобільність рекламного контену.  

6. І все ж, існують певні позаконтентні – контекстні – агенти, які власне 

і ґрунтуються на стратифікації аудиторії. Ці агенти включають рівень 

освіченості, культури, соціальних зв’язків конкретного представника 

аудиторії реклами, ступінь його тезаурусу, включеності в соціокультурний 

простір, визнання певних демократичних чи то навіть ліберальних засад 

функціонування реклами тощо. Ці агенти врівноважують різнополярні 

чинники пошуків позитиву в сучасній рекламі та тяжіння до традицій і 

консерватизму, адекватності сприйняття культурних зрізів реклами та 

невизнання комерціалізації інформаційного простру взагалі.   

7. Подібна пірамідальна ієрархія стратифікації варіюється від всеїдних 

практик поглинання реклами через univore до неприйняття рекламного 

контенту. Як зробити рекламу корисною для аудиторії – запитання не тільки 

до рекламістів і медійників. 
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 У роботі представлені тези, що ґрунтуються на аналізі сучасного 

інформаційного простору України з урахуванням реалій та ведення 

інформаційної війни, що покликані убезпечити масову комунікацію від 

ворожої пропаганди та уникнення потрапляння до інформаційного 

простору фейкової інформації та маніпулятивних повідомлень для 

формування об’єктивного сприйняття суспільством даних  і фактів. 

Ключові слова: інформація, пропаганда, повідомлення, фейк. 

 

Abstract: The paper presents theses based on the analysis of the modern 

information space of Ukraine taking into account the realities and information 

warfare, designed to protect mass communication from hostile propaganda and 

avoid getting into the information space fake information and manipulative 

messages to form an objective perception of data and facts. 

Key words: information, propaganda, messages, fake 

 

Сучасний інформаційний простір України потерпає від інформаційних 

впливів, зокрема, з боку  країни-агресора.  Фахівці визначають такий стан як 

прояв несанкційного впливу на свідомість людей за допомогою 
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інформаційних повідомлень та вірусним розповсюдженням контенту через 

соціальні мережі в умовах інформаційного суспільства [1].  Інформаційна 

війна визначається ними як «форма ведення інформаційного протистояння 

між різними суб’єктами (державами, неурядовими, економічними та різними 

структурами), яка передбачає проведення комплексу заходів з нанесення 

шкоди інформаційній сфері конкуруючої сторони і захисту власної 

інформаційної сфери» [1]. На наш погляд, визначення «інформаційна віна» 

можна трактувати, як використання комунікативних каналів для 

маніпулятивного впливу на свідомість аудиторії шляхом використання фейків 

та пропаганди. 

Широкої популярності в Україні такий спосіб подання інформації набув 

особливої популярності від початку російсько-українського конфлікту, анексії 

Криму та вторгнення на Донбас. Використання додаткових впливів через 

інформаційні канали характеризує цей конфлікт як прояв «гібридної війни», 

терміну, який не має усталеного визначення ні в Україні, ні в світі, на думку 

українських дослідників [2, c. 28]. Сучасний інформаційний простір та 

різноманіття каналів інформації забезпечують безкордонний та майже 

безконтрольний доступ пропагандистів до масової аудиторії. 

Глобалізація суспільства також залишила свій внесок на 

розповсюдженні та поширенні маніпулятивної пропаганди через Інтернет та 

різноманіття ресурсів, які приваблюють аудиторію завдяки соцмережам  

Сучасним війнам зручно розвивати стратегії впливу саме в інформаційній 

сфері, завдяки якій на обидві сторони конфлікту виникає безпосередній вплив. 

Водночас мультимедійність подання інформації через стрімку цифровізацію 

суспільства забезпечує прямий контакт із об’єктом впливу, що своєю чергою 

через емоційний вплив психологічних факторів дозволяє увійти в довіру 

середньостатистичної людини, яка черпає інформацію з різноманітних джерел 

без спеціальної освіти в галузі журналістики, інформації або політології. 

На міждержавному рівні питання видозмінюється та масштабується, 

адже спецслужби країн, які ведуть боротьбу між собою, переносять «поле 
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бою» до Всесвітньої павутини. Наприклад, задля боротьби з потенційними 

супротивниками в експортне мережеве обладнання виробництва Сполучених 

Штатів Америки вмонтовуються чіпи з логічними вірусами, які в разі 

небезпеки слугуватимуть розвідці про сигнали небезпеки для держави [3]. 

Найголовніше завдання, яке пропагандисти ставлять собі за мету – 

послаблення моральних сил супротивника задля посилення власних позицій в 

інформаційному просторі. Заходи пропагандистського впливу на свідомість 

людини яскраво проявляються в емоційній та психологічній складових. 

Зокрема використовуються маніпулятивні інструменти щодо смертей дітей, 

скривдження соціально незахищених верств населення. 

Деморалізація мас слугує найкращим стратегічним методом наступу на 

противника вже не в інформаційному просторі, а в реальності.  

Найочевиднішим фактором, який наводить низка дослідників та медіа-

експертів у галузі пропаганди, є ідеологічний фактор впливу [4, с. 190]. 

Небезпека від інформаційних воєн часом потужніша, аніж від збройних 

конфліктів. 

Окрім людських психологічних методик, пропагандисти 

використовують глобальніші теми для впливу на масову свідомість. До цього 

переліку можна зарахувати спірні моменти у висвітленні віросповідання, 

мови, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, історичної складової та 

її викривлення. У міжнародних відносинах сучасної політичної арени 

використовують такі терміни та формулювання для визначення складових 

маніпулятивного інформаційного впливу: «наратив», «червоні лінії», 

«кластери», «відновлення історичної справедливості». 

Оминаючи суто політичну складову у формуванні об’єктивного 

сприйняття інформаційного простору в Україні варто звернутися до 

характеристик маніпулятивних інформаційних ресурсів, які на перший погляд 

не розцінюються як інформаційна зброя, але наносять удар та викривлюють 

сприйняття аудиторією інформації. «Обозреватель», «Страна.ua»: такі сайти 

генерують потік, який виключно націлений на принесення трафіку шляхом 
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клікабельних заголовків та безінформативних матеріалів. На таких ресурсах 

читачеві пропонуються вигадані новини, які подаються поруч із правдивими 

інформаційними приводами, але в перекрученому форматі новин або ж хибно 

інтерпретованих фактів, екзотичних рецептів, світлин знаменитостей у 

пікантних ситуаціях [5]. 

Серед головних ознак оприлюднення дезінформації є логічні помилки в 

аргументах, безпідставні твердження, апеляції до загальновідомого, 

очевидного, однобоке висвітлення теми або підміна аргументів спекуляціями 

сумнівних експертів, яких можна знайти в базах «псевдосоціологів». 

Антидержавницька риторика здебільшого також свідчить про маніпулятивний 

вектор спрямування інформації, завдяки якій машина пропаганди працює на 

супротивника.  

Пропагандисти та вправні маніпулятори вміло виділяють об’єкти та 

суб’єкти, проти яких націлені інструменти інформаційної війни. Об’єктом 

визначається спрямування певної діяльності шляхом залучення суб’єкта до 

інформаційної боротьби та агресії, маніпулятивного впливу з метою 

досягнення позитивного результату для нападника та повного спустошення 

жертви, яка може бути як окремою особою, так і соціальною одиницею у 

вигляді народу або етнічно приналежної групи. Безпосередній інформаційний 

деструктивний вплив у межах заходів інформаційної війни зосереджується 

навколо громадської думки, але не забуває використовувати маніпулятивно-

психологічні фактори впливу для зацікавлення та заволодіння свідомістю 

окремої людини.  

Отже, в умовах цифровізації суспільства, основні канали впливу 

пропаганди зосереджені в Інтернеті. Утім, вони можуть розгалужувати 

інструменти задля розширення вікової категорії для впливу на ширшу 

аудиторію. Метою дезінформації є тотальна деморалізація суспільства та 

дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні для подальшого 

контролю та посилення впливу суб’єкта – країни – на міжнародній політичній 

арені. Виявлення та дезавуювання фейків та неправдивої інформації стає 
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основним завдання професійної журналістики. Пошук нових шляхів та 

способів роботи для професійного журналіста в умовах «гібридних війн» та 

пропаганди потребує подальшого наукового вивчення та досліджень. 
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