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Враховуючи специфіку технологізації та інформатизації соціально-

комунікативної сфери, політичні агенти активізують комунікативні й 

маніпулятивні технології (такі, як політична мімікрія та очорнювання репутації), 

що одночасно виступають способом збереження і досягнення ними вигідних 

позицій, і можливістю реалізації вибудовування двостороннього зв’язку між ними 

й громадянами. У роботі розглядається соціологічна специфіка комунікативного 

поля політики, основні підходи до вивчення політичної комунікації в соціологічній 

науці, різні форми та моделі політичної комунікації. Розкривається зміст та 

специфіка сучасних комунікативних технологій з фокусом на політичній мімікрії 

та очорнюванні репутації, підкреслюється  їх драматургічний, комунікативний, 

маніпулятивний характер. Розглядаються особливості, види та форми прояву 

політичної мімікрії та очорнювання репутації. З’ясовуються методи емпіричної 

фіксації вказаних комунікативних технологій. Аналізуються результати 

дослідження характеристик проявів політичної мімікрії у передвиборчих програмах 

кандидатів на пост Президента України в 2014 році та результати дослідження 

щодо виявлення проявів та специфіки застосування практик очорнювання репутації 

у передвиборчих роликах кандидатів на пост Президента США у 2016 році. 
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Вступ 

 

В теперішній час, де той, «хто володіє інформацією, володіє світом», а 

доступ до неї стає більш відкритим і можливим, передача даних, тобто обмін 

інформацією, комунікація, стає чи не найважливішою соціальною дією. Це 

стосується не лише приватної, міжособистісної сфери, а й суспільно-політичної 

комунікації в цілому, де, завдяки передачі ідей, політики намагаються 

продемонструвати громадянам своє повідомлення, апелюють до нього, 

застосовуючи різноманітні прийоми, щоб утвердити свою позицію та, зокрема, 

отримати схвальні відгуки. Вони намагаються встановлювати «свої правила гри» та 

спонукати інших «грати» за ними, вдаючись до співвіднесення себе із публікою, до 

уявної демонстрації спільності, однаковості з аудиторією, а також прагнуть цю 

аудиторію відмежувати від опонента. Так політична сфера відкриває у соціумі нові 

«ніші» для реалізації комунікативних, маніпулятивних технологій над масовою 

свідомістю індивідів. 

Цей вплив може ефективно здійснюватися завдяки формуванню цільових 

образів і трансляції їх у соціум. Відповідно, постає нагальна потреба вивчення й 

дослідження цих маніпуляцій та, що важливо, викриття їх на ранніх стадіях, щоб 

попередити і не допустити небажаного латентного впливу на суспільство. 

Комунікативні технології набувають свого поширення та модифікації, вони 

стають інструментами політичної боротьби за виборців у всьому світі. Не 

виключенням є і Україна, де, враховуючи наявні суспільні зрушення, прагнення 

громадян бачити «достойних» людей у політиці є значним. 

Відповідно, актуальною є спроба узагальнення підходів до вивчення 

сучасних комунікативних технологій (з фокусом на політичній мімікрії та 

очорнюванні репутації) та винайдення тих категорій соціологічного аналізу, 

завдяки яким стане можливим «вихоплення» маніпулятивних, комунікативних 

технологій з загального політичного дискурсу окремих лідерів та сил, їх опис, 

аналіз та тлумачення з метою попередження маніпуляцій заздалегідь, а не 

виявлення їх уже пост-фактум.  

Розуміючи застосовувані політичними силами комунікативні технології 

можливим стає краще розуміння первинних, дійсних намірів політичних акторів, 

що дає підстави для здійснення «вірного вибору» щодо них, зокрема, у ситуації 

електоральної кампанії. 

Наша мета полягала у визначенні соціальних особливостей функціонування 

комунікативних технологій у політичному процесі. 

Окреслена мета зумовлює розв’язання таких дослідницьких завдань: 

- відтворити специфіку явища політичної мімікрії та очорнювання 

репутації; 
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- дослідити види та форми прояву, специфіку діяльності суб’єктів 

політичної мімікрії та очорнювання репутації; 

- охарактеризувати емпіричні показники дослідження політичної 

мімікрії та очорнювання репутації; 

- виявити специфіку проявів політичної мімікрії та очорнювання 

репутації під час електоральної кампанії в Україні та у США. 

В межах першого дослідження (концепту політичної мімікрії) було виділено 

наступні гіпотези: 

1. Сутність використання політичної мімікрії кандидатами полягає у 

демонстрації рівності (зближеності) між кандидатами у президенти та цільовими 

групами виборців. 

2. Найбільш поширеною формою політичної мімікрії є імітація. 

3. Найбільш застосовуваним обманним вербальним кодом є неправда 

(брехня). 

4. Серед цінностей, до яких з допомогою мімікріювання апелюють 

кандидати в президенти, домінує апеляція до єдності. 

5. Кожен з кандидатів використовує гасла (слогани) у передвиборчий 

програмі як форму демонстративного популізму, що є проявом політичної мімікрії. 

В межах другого дослідження (концепту очорнювання репутації) було 

виділено наступні гіпотези: 

1. Кожен з кандидатів використовує очорнювання репутації опонента у 

передвиборчих роликах, направлених проти цього опонента. 

2. У очорнюванні репутації опонента кандидати використовують різні 

категорії й апеляції до супротивника, проте у суміжних полях (політики й 

характеру/поведінки особистості). 

3. Обидва з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері політики 

фокусуються на нетерпимості до певної групи людей. 

4. Кожен з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері особистості 

(характеру та поведінки) фокусуються на нещирості опонента. 

5. Обидва з кандидатів використовують виключно контрастну стратегію 

очорнювання. 

Методологічну основу дослідження становить комплекс філософських, 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, що забезпечують аналіз 

явища політичної мімікрії. Було застосовано системно-функціональний підхід для 

аналізу політичного мімікріювання та очорнювання репутації. Системний і 

синергетичний методологічні підходи дають можливість розглядати феномен 

комунікативних технологій в політиці як цілісне явище. Історичний підхід 

допомагає проаналізувати різноманіття проявів комунікативних технологій в різні 

періоди у поєднанні зі критичним логічним аналізом цього феномену. 

За допомогою загальнологічних методів наукового пошуку – аналізу, 

синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції були визначені спільні 

риси окремих концептуальних моделей політичної комунікації, виявлені основні 
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причини її існування на рівні політичної культури українського суспільства. 

Застосування методу компаративного аналізу обумовлене потребою порівняння 

різних напрямів і підходів до об’єкту й предмету дослідження. Біхевіористський 

метод дозволяє розглянути комунікативну поведінку учасників політичного 

процесу, зокрема, проаналізувати показники і чинники електоральної поведінки 

індивідів і соціальних груп. Соціологічний метод дає підстави для з’ясування 

впливу ідеології і культури на існування явищ політичної мімікрії та очорнювання 

репутації. Для емпіричного пояснення технологій політичної комунікації у 

дослідженні застосовано також аналіз публіцистично-літературних джерел, 

зокрема творів зарубіжних та вітчизняних авторів та метод контент-аналізу, що 

дозволяє виявити кількісні та якісні характеристики проявів політичної мімікрії в 

Україні на прикладі аналізу передвиборчих програм кандидатів на пост Президента 

України 2014 року; методи обґрунтованої теорії, візуальний аналіз та візуальний 

контент-аналіз для виявлення проявів та специфіки застосування практик 

очорнювання репутації у передвиборчих роликах кандидатів на пост Президента 

США 2016 року. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІОЛОГІЇ 

 

1.1. Соціологічна специфіка дослідження комунікативного поля 

політики 

 

Соціальний світ, на думку П. Бурдьє, - багатовимірний простір, кожен з 

вимірів якого (політичний, економічний, культурний) можна розглядати як 

певне поле взаємодіючих в ньому сил, точніше як «сукупність певних 

відносин сил, які нав’язуються всім, хто входить в це поле, і які не зводяться 

до намірів індивідуальних агентів або ж до їх безпосередніх взаємодій». 

Звертаючись до дослідження власне політичного поля, П. Бурдьє трактує 

його як особливий ринок, в якому існує виробництво, попит і пропозиція 

продукту особливого сорту - політичної партії, програм, думок, позицій. 

«Політичне поле є місцем конкурентної боротьби за владу, яка здійснюється 

за допомогою конкуренції за непосвячених, або, краще сказати, за монополію 

на право говорити і діяти від імені будь-якої частини або всієї сукупності 

непосвячених» [8, с. 205] Професійний політик привласнює собі не тільки 

«кількісний голос» групи непосвячених (від імені якої він «говорить»), але і 

«саму» силу цієї групи, становленню якої він сприяє, наділяючи її голосом, 

визнаним в якості легітимного в політичному полі («силу» «робітничого 

класу», «жінок», «трудящого селянства», «пригніченої етнічної меншини», 

«любителів пива» тощо). Інакше кажучи, «сила», висунута на політичному 

ринку продукції, вимірюється, звичайно, не цінністю істини, а силою 

вкладеного мобілізаційного потенціалу в певну групу, тобто «силою групи, 

що визнає ці ідеї» [8, с. 205-206]. Так політична комунікація знаходить місце 

для застосування технологій, покликаних здійснювати вплив на свідомість 

певних груп населення. 
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Поява наукового концепту «поле політики» було пов’язане з 

виокремленням сукупності різних політичних явищ у певну цілісність на тлі 

решти суспільства. За системним підходом, вся політична сфера визначається 

як цілісний організм, що перебуває в тісній взаємодії з навколишнім 

середовищем. Важливо підкреслити, що зародження такого способу 

інтерпретації політичної системи відбулося в надрах соціологічної науки. 

Одним з класиків, чиї праці надали найвідчутнішого імпульсу розвиткові 

системного підходу і теорії політичної системи (поля політики), є Т. Парсонс 

[31]. Ґрунтуючись на висновках Л. фон Берталанфі [36] і Н. Вінера (за Н. 

Вінером, політична комунікація - це створення, відправлення, отримання та 

обробка повідомлень, що роблять істотний вплив на політику) [9], він увів 

поняття відкритих систем, які підтримують стан складного порядку завдяки 

відносинам обміну із навколишнім середовищем за посередництвом «входу» 

і «виходу». У вибудованій системній ієрархії Т. Парсонс виділяє політичну 

систему як підсистему соціальної. Відповідно до його теорії, політична 

система включає в себе всі форми прийняття рішень, стандартизації цілей і 

мобілізації ресурсів на їх досягнення у межах соціальної системи. 

Запропоноване Т. Парсонсом поняття відкритої системи не передбачає чіткої 

детермінації її меж. Така система перебуває під впливом середовища, що її 

оточує, і сама впливає на нього через «вхід» і «вихід». Механізм цього 

взаємовпливу досліджував у 1950-х - 1960-х роках і американський політолог 

Д. Істон [58]. Він розглядав політичну систему як сукупність 

взаємопов’язаних видів діяльності, що впливають на прийняття і виконання 

рішень. Функціонування системи він визначає як процес взаємодії трьох її 

елементів – «входу», «конверсії» і «виходу». На «вхід» подаються різні 

(економічні, культурні) вимоги громадськості чи висловлення солідарності і 

підтримки громадянами діяльності влади у різних сферах. Далі, за 

посередництвом опрацювання елітарними колами цих вимог у відповідності 

з певними цінностями, притаманними суспільству, приймаються ті чи інші 

рішення, які передаються на «вихід» системи, де вони перетворюються на 
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акти державної політики (закони, укази, символи), призначені для 

ознайомлення (в тому числі й адресного) громадської думки чи інших 

суб’єктів (інших держав тощо) і для реалізації. Останній елемент системи діє 

як механізм «зворотного зв’язку» і забезпечує взаємодію «виходу» і «входу» 

з врахуванням владними структурами впливу зовнішніх обставин (тобто тієї 

чи іншої реакції громадськості, ступеня задоволення її вимог і реалізації 

постанов). Наявність механізму, який відображає цінність інформації, 

осмисленої у суспільстві, забезпечує самоконтроль і саморозвиток політичної 

системи. Послідовник Д. Істона американський політолог Г. Алмонд 

(прихильник структурно-функціонального підходу) дотримувався дещо 

інших поглядів при дослідженні політичної системи [39]. На його думку, 

головним для неї є забезпечення легітимності примусових заходів, 

спрямованих на стабілізацію влади і суспільства. Г. Алмонд стверджував, що 

політична система складається з ролей, структур (як інституціоналізованих, 

так і неформальних), які взаємодіють, та підсистем і культури, закладеної в їх 

основу. Поглиблюючи теорію Д. Істона, Г. Алмонд і Дж. Коулман 

продовжили дослідження концепції політичної системи в річищі 

функціоналізму, а також одними з перших репрезентували політичну 

комунікацію як функцію політичної системи [53]. На їхню думку, в будь-якій 

політичній системі можна виокремити такі функції «входу»: політична 

соціалізація та залучення до участі; артикуляція інтересів; агрегування 

інтересів; політична комунікація; і функції виходу: розроблення 

законодавчих норм і їх застосування; контроль за дотриманням норм. 

Функції «входу» здійснюються переважно неурядовими організаціями, тоді 

як функції «виходу» – прерогатива уряду. Розвитком теорії «входу», 

«конверсії» і «виходу» як основних елементів політичної системи стало її 

інформаційно-кібернетичне тлумачення, розроблене К. Дойчем. К Дойч 

виходив з того, що політична система є організованою сукупністю 

інформаційних зв’язків, спрямованих в кінцевому підсумку на управління і 

цілеспрямоване регулювання політичних об’єктів [56]. Сучасна наукова 
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думка, синтезуючи концепції як зазначених вище дослідників, так і багатьох 

інших, не менш знаних їх колег, характеризує політичну систему як реальний 

складний механізм формування і функціонування влади в суспільстві. 

Розглянуті теорії політичної системи не вважають її статичною 

конструкцією. Політична система перебуває в постійній динаміці – вона 

рухається, розвивається, змінюється. А динамічний, що перебуває у стадії 

розвитку, стан будь-якого об’єкта визначається терміном «процес». У цього 

терміна є й інше визначення: сукупність послідовних дій для досягнення 

певного результату. В сучасній науці політичний процес розглядається з 

позицій не тільки системного, але й структурно-функціонального, 

інституційного, біхевіористського та інших підходів. Він розглядається як 

політика в цілому (Р. Доуз) [57], як сукупність дій для забезпечення 

формування, зміни, перетворення і функціонування політичної системи (в 

розумінні Д. Істона, Г. Алмонда); характеризується як форма політичної 

активності суспільства (Р. Дарендорф [15]); як трансформація політичних 

інститутів (С. Хантінгтон [10]). Аналізуючи згадані підходи, можна 

стверджувати, що категорія поля політики, як і політичного процесу 

багатопланова. Вона відображає сукупність внутрішніх змін політичної 

системи, послідовність політичних подій, взаємодію суб’єктів політики. 

Зручність їх аналізу забезпечується виокремленням двох площин перебігу 

політичних процесів - вертикальної (макрорівень) і горизонтальної 

(мікрорівень). Політичний процес макрорівня охоплює все суспільство і 

викликає істотні зміни у його політичній системі. Процеси мікрорівня (їх 

називають також частковими) спрямовані на реалізацію певних політичних 

цілей, що не впливають на стан політичної системи в цілому. Вони 

проявляються у виконанні владних функцій, презентації політичних 

інтересів, прийнятті й реалізації управлінських рішень. Презентація 

відбувається як раз завдяки комунікації. 

Пріоритет комунікативних зв’язків дозволяє виокремити ще одне – 

внутрішнє – інформаційне поле, що забезпечує розподіл інформації, яка 
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надходить ззовні, між всіма елементами політичної системи й забезпечує 

інформаційну взаємодію між ними. Саме таку самостійну зону «конверсії», 

де відбувається адаптація й переробка отриманої на «вході» інформації, 

визначив у політичній системі Д. Істон. Джерелом виникнення політичного 

процесу є одержання політичною системою інформації про актуальні 

потреби суспільства, а підсумком – ухвалення політичних рішень і дій. Цей 

упорядкований «кругообіг» інформації забезпечує існування інформаційного 

поля політики як умови виникнення політичного процесу. Це, у свою чергу, 

детермінує існування особливої інформаційно-комунікативної підсистеми і 

специфічного процесу – комунікації, які визначають формування 

інформаційних полів, здійснення політичної влади, реалізацію певної 

політики. Така підсистема виконує «подвійну» функцію: «внутрішнього» 

зв’язку між елементами політичної системи та «зовнішньої» її взаємодії з 

іншими соціальними підсистемами. 

Інформаційна підсистема утворює інформаційний простір, що 

становить сукупність різноспрямованих інформаційних полів на основі 

потоків, сформованих з інформаційних подій, відтворених інститутами 

підсистеми. У комунікативній підсистемі формуються три рівні 

інформаційно- комунікативних зв’язків – міжособистісний, груповий і 

масовий. Кожен з них має особливих агентів політичної комунікації, що 

зумовило в політичній науці виокремлення трьох основних способів 

політичної комунікації, заснованих на використанні різних засобів: через 

ЗМК - друковані й електронні; через організації, коли передавальною ланкою 

слугують політичні партії, групи інтересів тощо; через неформальні канали з 

використанням особистих зв’язків. Для підтримання постійного зв’язку між 

суб’єктами політики необхідні спеціальні засоби інформаційного обміну. Це 

зумовлюється самою природою політики як колективної, складно 

організованої цілеспрямованої діяльності, спеціалізованої форми спілкування 

людей для реалізації групових цілей та інтересів, що цікавлять все 

суспільство. 
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1.2. Політична комунікація як об’єкт соціологічного дослідження 

 

Термін «комунікація» в його нинішньому розумінні закріпився в 

соціальних науках відносно недавно. Мабуть, одним з перших безпосередніх 

вживань цього поняття в політологічному контексті є що відноситься до 

початку ХХ в. вислів Ф. Ратцель про те, що «передача інформації в 

політичному відношенні є найважливішою з усіх комунікаційних послуг». 

[46, с. 57]. Тим часом окремі реалії, що визначаються сьогодні даним 

терміном, з’явилися значно раніше. Комунікація, що розуміється в широкому 

сенсі як передача інформації від людини до людини за допомогою мови, 

жестів, а також зображень та інших символьних форм, зафіксованих на 

матеріальних носіях, виникла і розвивалася разом з самим суспільством, 

причому в якості інструменту політичного впливу як мовна, так і візуальна 

комунікація використовувалася і осмислювалася вже в глибоку давнину. 

Здавна вожді і царі проявляли цікавість до того, що сьогодні 

називається політичною комунікацією, прекрасно усвідомлюючи , що їх 

успіхи багато в чому залежать від ступеня володіння мистецтвом впливати на 

політичні погляди своїх підданих і громадян. Для здійснення впливу на 

умонастрої людей нерідко застосовувалася тактика індоктринації, чи 

ідеологічного «промивання мізків», що було особливо характерно для 

періодів воєн [14, с. 67] і внутрішніх конфліктів. Використовувалися і більш 

м’які форми інформаційного впливу, почасти нагадують сучасні прийоми 

пропаганди, агітації, зв’язків з громадськістю та політичної реклами. З 

різним ступенем успіху за допомогою видання указів і законів робилися 

спроби направити політичну комунікацію в потрібне русло, контролювати 

інформаційні потоки у відповідних суспільствах, причому цей контроль міг 

приймати самі різні форми цензури - від офіційної діяльності спеціальних 
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державних інститутів до організації «неформального тиску знизу» шляхом 

формування громадської думки, що відповідає вимогам часу. 

За Н. Вінером, політична комунікація – це «створення, відправлення, 

отримання та обробка повідомлень, що роблять істотний вплив на політику». 

Дана дія може бути як прямою, так і непрямою, його результати можуть 

проявлятися як негайно, так і після часу. Про прямому, або безпосередньому 

впливі можна говорити стосовно до таких видів політичної діяльності, як 

заклик до участі у виборах, звернення за підтримкою того чи іншого [14, 

c.68] політичного курсу, пропозицію схвалити і прийняти або, навпаки, 

вимога відхилити будь-який законопроект . Непрямий вплив повідомлень 

виявляється в тому, що вони можуть використовуватися для створення 

якихось «ідеальних моделей», «образів» дійсності і стереотипів, які 

впливають на політичну свідомість і дії політичних еліт і масової 

громадськості. Творцями і відправниками повідомлень можуть бути 

політики, журналісти, представники груп інтересів або окремі індивіди, які 

зовсім не мають відношення ні до яких організаціям – в даному відношенні їх 

приналежність до якої-небудь конкретної соціальної спільності чи інституту 

не має визначального значення. Те ж саме можна сказати і стосовно до 

одержувачам повідомлень. Принципово важливим же моментом тут є те, що 

повідомлення виробляє істотний політичний ефект, впливаючи на свідомість, 

переконання і поведінку індивідів, спільностей, інститутів, а також на середу, 

в якій вони існують. 

К. Дойч назвав політичну комунікацію «нервовою системою 

державного управління», вважаючи політичні повідомлення чинником, що 

обумовлює політичну поведінку. [56] На думку Ж.-М. Коттре, роль 

комунікації в політичному житті суспільства «порівнянна зі значенням 

кровообігу для організму людини» [54, с. 112]. З таким же успіхом її можна 

назвати «джерелом життєвої сили» політики, тому що політична комунікація 

є необхідною субстанцією, яка пов’язує воєдино різні частини суспільства і 

дозволяє їм функціонувати як єдиного цілого. Політичні повідомлення, 
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циркулюючі в суспільстві, породжують уявлення, які визначають сутнісну і 

якісну сторони політичного життя. 

Досить повне тлумачення політичної комунікації було запропоновано 

Р.-Ж. Шварценбергом. Він визначив це поняття як «процес передачі 

політичної інформації, завдяки якому вона циркулює від однієї частини 

політичної системи до іншої і між політичною системою і соціальною 

системою. Йде безперервний процес обміну інформацією між індивідами і 

групами на всіх рівнях» [49, c. 174]. 

Професор Массачусетського технологічного інституту Л. Пай 

підкреслював: «Політична комунікація увазі не односторонню спрямованість 

сигналів від еліт до маси, а весь діапазон неформальних комунікаційних 

процесів у суспільстві, які надають саме різний вплив на політику. Політичне 

життя в будь-якому суспільстві неможлива без усталених методів політичної 

комунікації» [71, p. 442]. 

У роботах зарубіжних авторів зазвичай виділяються три основні 

способи політичної комунікації: комунікація за допомогою засобів масової 

інформації, в тому числі друкованих (преса, книги, афіші) та електронних 

(радіо, телебачення тощо); комунікація за допомогою організацій, зокрема, 

політичних партій, які служать сполучною ланкою між керуючими і 

керованими, і груп тиску; комунікація з допомогою неформальних контактів 

[49, c. 190].  

У пострадянський політології одне з перших визначень політичної 

комунікації належить М.Ю. Гончарову. Згідно з цим визначенням, «термін 

«політична комунікація» повинен описувати циркуляцію інформації в сфері 

політичної діяльності, тобто будь-які повідомлення, тексти, які надають 

вплив на відносини між класами, націями і державами» [12, c. 55]. Подібного 

роду інформація може бути надзвичайно різноманітна за жанрами і 

розрахована на різні аудиторії: від дипломатичних переговорів до 

повідомлень, переданих по каналах масової комунікації. При цьому, на думку 

автора, ні спосіб поширення політичної інформації, ні її адресат не мають 
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визначального значення: набагато важливіше встановити, що комунікатором 

в даному випадку є політичні інститути або діючі в їх складі і від їх імені 

особи.  

Інший підхід до визначення політичної комунікації пропонує А.І. 

Соловйов, роблячи акцент на її соціальності, як критерій якої «виступає» 

відповідь «реципієнта, тобто поява «вторинної інформації», викликаної до 

життя посланням комунікатора і встановлює осмислений контакт між ним і 

реципієнтом» [37, c. 7]. У цьому зв’язку політична комунікація розуміється 

як «окремий випадок успішної реалізації інформаційних обмінів, спроб 

комунікатора (наприклад, владних структур) вступити в контакт зі своїм 

контрагентом. Таким чином, її можна ідентифікувати як форму спілкування, 

встановлену на основі спрямованої передачі інформації, що породила 

осмислену відповідь реципієнта на виклик комунікатора» [37, c. 7]. 

Виходячи з наведених визначень, можна стверджувати, що сутнісною 

стороною політико-комунікаційних процесів є передача, переміщення, 

оборот семантично значущою в політичному контексті інформації - тих 

відомостей, якими в процесі конкретної суспільно-практичної діяльності 

обмінюються (збирають, зберігають, переробляють, поширюють і 

використовують) «джерела» і «споживачі» - взаємодіючі в суспільстві 

індивіди, спільності, інститути.  

Таким чином, політична комунікація виступає як смисловий аспект 

взаємодії суб’єктів політики шляхом обміну інформацією в процесі боротьби 

за владу або її здійснення та як «специфічний вид політичних відносин, за 

допомогою якого домінуючі в політиці суб’єкти регулюють виробництво і 

розповсюдження суспільно-політичних ідей свого часу» [19, c. 308]. 

Тоді, з урахуванням «функціональної» і «процесуальної» складових, 

обсяг поняття «політична комунікація» в найбільш загальному вигляді 

повинен включати в себе всю сукупність феноменів інформаційного впливу і 

взаємодії у сфері політики, пов’язаних з конкретно-історичною діяльністю 
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політичних акторів з приводу влади, владно-управлінських відносин у 

суспільстві. [14, с. 75] 

Політична комунікація в значній мірі залежить від соціальних і 

технічних умов її розвитку. При цьому, як зазначає А. І. Соловйов: 

«Інформаційні зв’язки в політичній сфері знаходять інституційну стійкість 

лише завдяки постійному» обслуговуванню «рольових практик суб’єктів.  

Політична комунікація, охоплюючи все різноманіття соціально-

політичних зв’язків - міжособистісних, масових та спеціальних, відображає і 

виражає культурні цінності суб’єктів політики; несе в собі політичну 

інформацію як зміст, включаючи процеси обміну цим змістом, а також 

семіотичні та технічні засоби, що використовуються в цих обмінах , і 

технічні канали цих обмінів. Стосовно до масової комунікації мова йде про 

«цілеспрямоване формування комунікаторами політичних установок масової 

аудиторії, що має на увазі також тісні розвиваються взаємозв’язки всередині 

маси, в свою чергу впливає на комунікаторів» [42, c. 39-40]. У загальному 

випадку мають місце всебічні комунікативні зв’язки і відносини, які 

нерозривно пов’язані з політичною культурою як невід’ємним елементом 

загальної культури конкретного суспільства. 

 

 

1.3. Соціологічні підходи до моделювання процесу комунікації 

 

У сучасній літературі комунікації розглядаються або як дія 

(односторонній процес передачі сигналів без здійснення зворотного зв’язку), 

або як взаємодія (двосторонній процес обміну інформацією), або як 

комунікативний процес, в якому комунікатори почергово і безперервно 

виступають у ролі джерела й одержувача інформації. Для конкретизації 

розгляду комунікативного процесу, схеми комунікативного акту можна 

розділяти за певними підходами до їх визначення – так званими моделями 

комунікації. 
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Авторитарна модель. Заснована на максимальному обмеженні 

свободи інформації та жорсткому адміністративно-управлінському контролі 

за діяльністю ЗМІ. Дана модель описана У. Шраммом та Ф. Сібертом [60]. 

Двостороння асиметрична модель. В неї включається зворотний 

зв’язок, зберігаючи при цьому влада комунікатора готівка комунікацією, що і 

створює певну асиметрію. [59] 

Двостороння симетрична модель. Симетрія досягається 

збалансованістю відносин між одержувачем і відправником повідомлень. [59] 

Модель Лассуелла [66, с. 127-130]. У 1948 р американський вчений Г. 

Лассуелл запропонував свою модель комунікації, стала класичною в 

соціології масової комунікації. Формула Г. Лассуелла стала не тільки 

моделлю, що відбиває структуру комунікаційного процесу, а й моделлю 

дослідження цього процесу, його структури та окремих елементів: 

Хто повідомляє? - Що? - Яким каналом? - Кому? - З яким ефектом? 

Модель Г. Лассуелла отримала широке визнання в якості однієї з 

провідних парадигм теоретичного осмислення комунікації. Це пояснюється її 

вдалою формулюванням, рамки якої дозволяють включити не тільки 

теоретичні міркування, а й великий масив емпіричних даних. 

У 1968 р. Г. Лассуелл запропонував більш детальну версію своєї моделі 

комунікації. Вона також передбачає вивчення процесу комунікації за 

допомогою відповідей на наступні питання: 

▪ Хто?  

▪ З яким наміром? 

▪ В якій ситуації? 

▪ Якими ресурсами?  

▪ Використовуючи яку стратегію? 

▪ На яку аудиторію? 

▪ З яким результатом?  

Так, формула комунікативного процесу Г. Лассуелла являє собою 

одночасно і модель дослідження комунікативного процесу, і розгорнутий 
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план власне комунікативної дії. Разом з тим вона володіє істотним недоліком 

- вона монологічності, в її конфігурацію не входить зворотний зв’язок, 

завдяки якій ми розглядаємо комунікацію односпрямованої і не «саму по 

собі», а як двосторонній процес і в її ставленні до соціальному, культурному, 

економічному, політичному і іншому контексту. У першу чергу це важливо 

для масової комунікації, особливо в кризових ситуаціях суспільного життя, 

актуализирующих діяльність ЗМІ і її інтерпретацію в масовій свідомості. 

Модель біхевіоризму [48, с. 387-395]. Розглядаються самі мовні 

сигнали, маніпулювання якими дає можливість впливати на людину. 

Поведінка людини він ототожнював з системою видимих і прихованих 

реакцій у схемі «стимул-реакція». Біхевіористи в радикальній формі зводили 

всі суспільні явища і процеси до взаємодії між стимулами, які впливають на 

людини, і реакціями на них. Закріплення реакцій, на їхню думку, 

підпорядковується «закону вправи», коли багаторазове повторення одних і 

тих же реакцій у відповідь на одні й ті ж стимули автоматизує ці реакції. 

Модель Шеннона-Вівера. К. Шеннон і У. Уівер розробили 

математичну теорію комунікації (1949). Дана теорія спочатку була 

розроблена з метою відокремити фонові шуми від корисної інформації, 

переданої джерелом. За К. Шенноном, «подолання шумів може бути 

досягнуто шляхом використання надмірності сигналів» (тобто повторення 

елементів повідомлення для попередження комунікативної невдачі). [22] 

Згідно К. Шеннону, надмірність в комунікації досягається 

багаторазовим повторенням інформації, або її дублюванням з використанням 

інших каналів зв’язку. Таким чином виникає модель двох - або 

багатоканальної комунікації. Гідність даної моделі полягає в тому, що з її 

появою виникло уявлення про швидкість і кількості переданої інформації.  

Циклічна модель комунікації була запропонована в роботах У. 

Шрамм і Ч. Осгуда. У. Шрамм вважав, що комунікацію можна розглядати як 

циклічний процес і в ході комунікації її учасники (джерело і одержувач) 

періодично міняються ролями. Таким чином, комунікація трактується як 
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«двосторонній процес зв’язку, коли відправник та одержувач інформації в 

рівній мірі взаємодіють один з одним, обмінюючись повідомленнями 

(сигналами), в результаті чого комунікація перетворюється на діалог». Саме 

механізм «зворотного зв’язку» робить комунікацію більш ефективною. [22] 

Двоканальна модель мовної комунікації була запропонована 

психологом В. П. Морозовим, в якій комунікація представлена як 

двоканальна система, але не в технологічному, а в психологічному сенсі. В. 

П. Морозов представляє комунікацію як «двоканальний процес, що з 

вербального, мовного, лінгвістичного і невербального має екстралінгвістичні 

канали». У даній моделі була врахована роль функціональної асиметрії мозку 

людини, яка є фізіологічною основою незалежності невербальної функції 

мови від вербальної. [22] 

Двоступінчата модель комунікації. Дослідження ролі мас-медіа 

показали, що через два тижні вплив отриманого повідомлення не падає, а, 

навпаки, зростає. Це пов’язано з обговоренням цих повідомлень 

одержувачами інформації з тими, кого називають «лідерами думки». Так, з 

одноступінчастої моделі комунікації (ЗМІ - одержувачі) виникла 

двоступенева (ЗМІ - лідери думок - одержувачі). Якщо на першому етапі 

головним моментом стає передача інформації, то на другому в дію вступає 

передача впливу. Звідси пішов висновок про пріоритетність міжособистісної 

над масовою комунікацією при спробах переконати аудиторію. [22] 

Теорія «Спіралі мовчання». «Спіраль мовчання» була розроблена Е. 

Ноель-Нойман. Відповідно до даної теорії засоби масової комунікації можуть 

маніпулювати громадською думкою за рахунок надання слова меншості 

замість більшості. За її гіпотези «людина, що відчуває себе в меншості, не 

висловлює своєї думки, тим самим як би приєднуючись до більшості. Коли ж 

мас-медіа коректують картинку реального розподілу, роблячи більшість 

меншістю, вона замовкає». Таким чином, в масовій комунікації виявляється 

представлена тільки одна сторона. Інша сторона у відповідь замикається в 

собі. У результаті через те, що людина не хоче опинитися в ізоляції, вона або 
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зміщується на позиції більшості, або мовчить. В основі цього явища лежить 

страх індивіда, що є за своєю природною суті істотою соціальною, опинитися 

в ізоляції самотності. [22] 

Рецепційна модель приписує сприймачам здатність надавати та 

конструювати значення, що походить від ЗМК, тобто конструювати медійний 

дискурс. Медійні повідомлення завжди відкриті й «багатозначні», реципієнти 

тлумачать їх відповідно до контексту та своєї культури. Стюарт Хол [68] у 

своєму переконливому варіанті критичної теорії – одному з попередників 

рецепційного аналізу – виділяв етапи трансформації, через які проходять 

медійні повідомлення на шляху від створення до сприйняття і тлумачення. 

По-перше, комунікатори кодують повідомлення і маніпулюють мовою й 

медіа в політичних та інституційних цілях (у медійне повідомлення 

закладають бажане тлумачення, яке можна назвати “установкою»); по-друге, 

реципієнти (декодувальники) не мусять сприймати повідомлення за належне, 

вони можуть опиратися й таки опираються ідеологічному впливові, 

декодуючи повідомлення протилежно, згідно з власним досвідом і 

світоглядом. [69] 

Так декодоване значення не обов’язково (і не часто) збігається зі 

значенням закодованим, але найважливіше те, що декодування проходить не 

тим шляхом, що було задумано. Сприймачі можуть читати поміж рядків і 

навіть спрямувати повідомлення у зворотному напрямку. Зрозуміло, що ці 

модель і теорія охоплюють декілька ключових принципів: множинність 

значень медійного контенту; існування різноманітних «інтерпретативних» 

спільнот; верховенство сприймача в окресленні значення. Ранні дослідження 

впливів визнавали вибірковість сприйняття, але розглядали це як 

обмеженість або умову моделі передавання, а не частину іншої моделі. [69] 

Для даної роботи доцільно спиратися на моделі Ласуелла (лінійну) та 

Хола, описану в книзі Д. МакКуейла (рецепційну), що буде зазначено й 

більш детально розкрито у наступному розділі. 
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1.4. Сучасні види комунікативних технологій політичного процесу 

 

В основі комунікації в політичній сфері лежить обмін інформацією між 

основними політичними групами суспільства - керуючими (держава, лідери) і 

керованими (електорат, послідовники). В ході інформаційного обміну 

відбувається взаємодія і взаємовплив керуючих і керованих: управління, 

впливаючи на послідовників, впливаючи на них, закликаючи дотримуватися 

будь-якої ідеї (promotion-товар), пропонують послуги (політичний товар), 

прагнуть досягти політичної згоди і взаєморозуміння. 

Основна мета і функція політичної комунікації - функція впливу. На 

сучасному етапі розвитку суспільно-політичного життя суспільства в 

політичній комунікації політики і державні діячі для надання впливі на 

послідовників вдаються до нових комунікативних технологій. 

Актуалізація функції впливу в політичній комунікації досягається за 

рахунок вживання не тільки вербальних, а й специфічних невербальних 

засобів спілкування – це дає соціологові виклик щодо можливості 

«вихопити» використання технологій у актах політиків. 

В кінці ХІХ ст. в книзі «Американська республіка» Джеймс Брайс 

описав механізм впливу на суспільну думку. [20] З його точки зору, 

суспільна думка конструюється за допомогою фактів, розповідей, котрі 

згодом обговорюють. Далі «думки пересічних громадян починають 

згущатися у тверду масу», розбавлену коментарями. До слова, на думку 

Брайса, коментар вже є маніпуляцією. До маніпуляцій також відносять 

спеціальні дії, що формують стереотипи і певне враження чи ставлення до 

того чи іншого факту, події. Маніпуляція суспільною думкою спирається на 

використання психологічних законів, некритичного сприйняття політичної 

недосвідченості громадян. 
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Робиться ставка на вибірковість людської уваги. Так, інформація в 

газеті на першій та останніх сторінках має більше шансів привернути увагу 

читача, ніж та, що розміщена в середині. За допомогою комунікаційних 

технологій можна «розкрутити» мляву тему, «задушити» небажану, 

«переламати» критику, «замаскувати» висунуту ідею. 

В цілому, технологія — це система взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених методів, методик та процедур, спрямованих на внесення 

змін, перетворення предмета, досягнення конкретного кінцевого результату. 

Це певний спосіб здійснення людської діяльності по досягненню деяких 

цілей. Соціальні технології будуються на способах організації 

комунікативного простору. Г. Почепцов виділяє символічну організацію, 

візуальну, родієву, міфологічну і комунікативну. Ці способи лежать в основі 

всіх форм комунікативних технологій: піару, іміджелогії, інформаційних 

війн, конструювання повсякденності, кризових комунікацій, політичних і 

виборчих технологій. «Символ містить у собі більше інформації, ніж 

звичайне слово», зазначає Г. Почепцов. Символ, як правило, «опирається на 

більш давній арсенал впливу, ніж сьогоднішні наші реалії». [32] Відповідно, 

при розгляді комунікативних технологій буде доцільним звертатися до 

символічного інтеракціонізму (що буде розкрито у наступному розділі 

роботи).  

Організовуючи комунікативний простір навколо себе та своєї кампанії, 

політична сила (політик) вдається до найрізноманітніших комунікативних 

технологій: прямої пропаганди, реклами, перфоманси тощо. Втім, у даній 

роботі фокус буде зроблено на двох сучасних технологіях, що 

застосовуються в політичному процесі – мімікрії та очорнюванні репутації. 

У природному середовищі мімікрія розглядається вченими як 

пристосувальне явище до жорстоких небезпечних природних умов, що 

загрожують існуванню певного виду тварин чи комах. Класифікацію мімікрії 

в природі здійснив французький біолог А. Жиар. За його визначенням, 

існують такі види мімікрії: 1) агресивна, яка «необхідна для того аби напасти 
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на жертву»; 2) захисна, «спрямована на захист від нападника (опікунська 

мімікрія) або ж для того, щоб злякати його обманним виглядом (загрозлива 

мімікрія)»; 3) пряма, завдяки якій тварина, що мімікріює, «безпосередньо 

зацікавлена в тому, аби замаскуватися»; 4) непряма, що існує тоді, коли 

«тварини різних видів у ході пристосування і конвергенції виробляють щось 

подібне на «професійну схожість» [21]. 

Психологія розглядає мімікрію як «одну з форм соціальної 

поведінки». Вони стверджують, що імітація та мімікрія закладена в нас 

природою з дитинства. Цей факт доводять автори теорії гри Е. Берн та Й. 

Хейзінга [2; 45]. 

В теперішній час, де той, «хто володіє інформацією, володіє світом», а 

доступ до неї стає більш відкритим і можливим, передача даних, тобто обмін 

інформацією, комунікація, стає чи не найважливішою соціальною дією. Це 

стосується не лише приватної, міжособистісної сфери, а й суспільно-

політичної комунікації в цілому, де, завдяки передачі ідей, політики 

намагаються продемонструвати народові свій посил, апелюють до нього, 

застосовуючи різноманітні прийоми, щоб утвердити свою позицію та, 

зокрема, отримати схвальні відгуки. Вони намагаються встановлювати «свої 

правила гри» та спонукати інших «грати» за ними, вдаючись до 

співвіднесення себе із публікою, до уявної демонстрації спільності, 

однаковості з аудиторією –  вони вдаються до політичної мімікрії. 

Соціальний психолог та політолог Дмитро Ольшанський визначає 

явище політичної мімікрії як «наслідування; складний комплекс захисних 

заходів і пристосувань соціально-політичного характеру, що дозволяють 

вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, для яких у 

суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності» та «вимушений 

засіб самозахисту в кризових ситуаціях» [30, с. 54]. Тому, на думку 

української дослідниці Алли Лобанової, людині «іманентно властива 

розумова здатність відшукувати різноманітні шляхи для пристосування в 
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природному та соціальному (як у небезпечних, так і цілком сприятливих) 

середовищах» [25, с. 1].  

Політична мімікрія – це певною мірою творча діяльність людини в 

системі політичних відносин. Особистість змушена аналізувати, зіставляти, 

оцінювати хід політичних подій, відстоювати права, приймати рішення, 

організовувати свої дії так, щоб зберігати своє політичне «обличчя». Слід 

враховувати при цьому, що адаптивні процеси знаходяться в постійній 

динаміці, й характер їхніх безперервних змін рівною мірою залежить як від 

дій конкретних особистостей, так і від суспільства в цілому.  

Людина вимушена «вдягати маску» - роль, яка схвально сприймається 

соціальним оточенням, але за своїми ціннісно-нормативними вимірами «не 

відповідає внутрішній ціннісно-нормативній системі мімікріанта або ж 

повністю суперечить їй. Проте ця маска-роль дозволяє її носіям досягти 

бажаного результату: вижити чи досягти успіху в будь-якій сфері особистого 

та суспільного життя». [27] 

Сфера політики як соціального явища є, беззаперечно, вельми 

привабливою для вмінь політичних акторів реалізовувати майстерність 

мімікріювання у першу чергу через те, що вона сприяє отриманню та 

використанню влади, а це дозволяє задовольнити їх власні чи групові 

інтереси. Таких прикладів можна побачити достатньо на сторінках різних 

видань, по телебаченню - політична мімікрія має свій вплив на повсякдення. 

Відповідно, не можна не помітити, що поширеним стає «такий адаптаційно-

мімікрійний спосіб діяльності політиків, який полягає у імітації, маскуванні 

цими політичними діячами своїх первинних намірів, у введенні в оману 

людей з допомогою гасел, обіцянок задля досягнення власних (егоїстичних) 

цілей». [27] 

Очорнювання репутації (англ., character assassination, досл. «вбивство 

персонажа») – є «навмисним і сталим зусиллям, здійснюваним із метою 

завдання шкоди репутації чи підриву довіри до індивіда. Соціальні групи та 

інститути також можуть бути цілями очорнювання репутації». [65] Цей 
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концепт як об’єкт академічного дослідження було вперше введено Джеромом 

Девісом у 1950 році, у його збірці есе щодо «брудних» (наклепницьких) 

політичних кампаній [55]. Очорнювання репутації означає як процес 

(наприклад, частину технології політичної кампанії), так і результат (власне, 

пошкоджена репутація). Репутація - фіксована думка про людину або групу 

людей. Очорнювання - спроба зруйнувати репутацію. На думку дослідника 

Ендрю Фелпса, «вивченням очорнювання репутації є вивчення методів та 

психології агента; це вивчення довіри до наклепницьких заяв з боку агента 

для аудиторії, тобто підняття питання зміни ставлення до «жертви»; а також 

вивчення подальших відповідей та адаптації жертви». [70] 

Стратегії та інструменти очорнювання репутації можуть виступати 

частиною так званої «війни», навіть якщо ця «війна» є інформаційною. Вони 

передбачають використання інформації для отримання переваг над 

супротивником. Очорнювання репутації може включати негативну 

пропаганду чи дезінформацію, щоб підірвати довіру до опонента шляхом 

маніпулювання громадською думкою, тим самим підриваючи довіру до 

інформації та знижуючи шанси на успіх супротивника. Дезінформація 

призначена для маніпулювання людьми на «об’єктивному рівні» шляхом 

підтримки дискредитації інформації або розповсюдження помилкових 

висновків. Типова дезінформаційна стратегія полягає в поєднанні деякої 

видимої правди з помилковими висновками та неправдою. Це може бути 

здійснено через спотворення, які включають в себе «прикрашання», обман 

або маніпулювання фактами та контекстами, щоб показати викривлене 

зображення супротивника. [72] 

Так політична комунікація стає конкуренцією за довіру до інформації 

та боротьбу за хороший публічний імідж кандидата та поганий публічний 

імідж супротивника. Добре створена та добре продумана пропаганда 

призначена для маніпулювання цільовою аудиторією. Протягом останнього 

сторіччя зростання медіа-платформ дало політиці більше можливостей для 
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застосування комунікативних технологій очорнювання репутації та 

політичної мімікрії. 

 

 

 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Інформаційна підсистема утворює інформаційний простір, що 

становить сукупність різноспрямованих інформаційних полів на основі 

потоків, сформованих з інформаційних подій, відтворених інститутами 

підсистеми. У комунікативній підсистемі формуються три рівні 

інформаційно- комунікативних зв’язків – міжособистісний, груповий і 

масовий. Кожен з них має особливих агентів політичної комунікації, що 

зумовило в політичній науці виокремлення трьох основних способів 

політичної комунікації, заснованих на використанні різних засобів: через 

ЗМК - друковані й електронні; через організації, коли передавальною ланкою 

слугують політичні партії, групи інтересів тощо; через неформальні канали з 

використанням особистих зв’язків. Для підтримання постійного зв’язку між 

суб’єктами політики необхідні спеціальні засоби інформаційного обміну. Це 

зумовлюється самою природою політики як колективної, складно 

організованої цілеспрямованої діяльності, спеціалізованої форми спілкування 

людей для реалізації групових цілей та інтересів, що цікавлять все 

суспільство. 

Політична комунікація, охоплюючи все різноманіття соціально-

політичних зв’язків - міжособистісних, масових та спеціальних, відображає і 

виражає культурні цінності суб’єктів політики; несе в собі політичну 

інформацію як зміст, включаючи процеси обміну цим змістом, а також 

семіотичні та технічні засоби, що використовуються в цих обмінах , і 



26 

 

технічні канали цих обмінів. Стосовно до масової комунікації мова йде про 

цілеспрямоване формування комунікаторами політичних установок масової 

аудиторії, що має на увазі також тісні розвиваються взаємозв’язки всередині 

маси, в свою чергу впливає на комунікаторів. У загальному випадку мають 

місце всебічні комунікативні зв’язки і відносини, які нерозривно пов’язані з 

політичною культурою як невід’ємним елементом загальної культури 

конкретного суспільства. 

Для конкретизації розгляду комунікативного процесу, схеми 

комунікативного акту можна розділяти за певними підходами до їх 

визначення – так званими моделями комунікації. Серед них виділяють 

авторитарну модель, двосторонню асиметричну, двосторонню симетричну, 

модель Ласуелла, модель біхевіоризму, модель Шеннона-Вівера, циклічну, 

двоканальну, двоступінчату, «спіраль мовчання» та рецепійну. Враховуючи 

тему роботи, доцільно спиратися на моделі Ласуелла (лінійну) та Хола, 

описану в книзі Д. МакКуейла (рецепційну). 

Загалом, політична комунікація стає конкуренцією за довіру до 

інформації та боротьбу за хороший публічний імідж кандидата та поганий 

публічний імідж супротивника. Добре створена та добре продумана 

пропаганда призначена для маніпулювання цільовою аудиторією. Протягом 

останнього сторіччя зростання медіа-платформ дало політиці більше 

можливостей для застосування комунікативних технологій очорнювання 

репутації та політичної мімікрії. 
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РОЗДІЛ 2. СОЦІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТИЦІ 

 

2.1. Соціальна драматургія комунікативних технологій 

 

Постнекласична парадигма, заснована на новому типі раціональності в 

епоху глобалізації і постмодерну, стирає межі між суб’єктом і об’єктом, між 

ідеологією та ідеями, між мистецтвом і уявою. Змінюються уявлення про 

комунікацію як таку. Комунікація розглядається як переплетення дискурсної 

і наративної практик, унікальних і ситуативних, що складаються «тут» і 

«тепер». Постнекласича парадигма доцільна при вивченні ситуативності й 

дискурсу сучасному суспільстві. До даної парадигмі відносяться і 

драматургічний підхід, і теорія «керування враженнями» Е. Гофмана. [11] 

Драматургічною соціологію Гофмана називають тому, що він вказував 

на драматичний характер переживань людьми своєї роздвоєності: свого «Я», 

такого собі справжнього початку кожного з нас, і своєї ролі-маски, яку ми 

повинні носити в суспільстві, на людях. Відповідно, окремо взята людина, 

або ізольоване «Я», розпадається на дві взаємопов’язані структури: «Я як 

актор» і «Я як соціальний характер». Якість «Я як актора» і «Я як 

соціального характеру» різні й визначаються через особливі значення, що 

взяті з соціальної системи. «Я як актор» розігрує ролі, схвалювані іншими. 

Людина завжди повинна розігрувати ролі за певними соціальними 

шаблонами». [13, с. 102] Тобто Гофман розглядає людину в двох іпостасях: 

як виконавця, загнаного життям і втягнутого «в загальнолюдське завдання 

сценічної постановки свого виконання»; «І як сценічний персонаж-характер 

..., дух, життєву силу і інші якості якого виконання цього індивіда 

цілеспрямовано викликає із небуття». 

В кінцевому підсумку виконання ролі може ставати другою натурою і 

інтегральною частиною особистості.  
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Під виконанням ролі, Гофман розуміє поведінку, яке людина 

демонструє перед іншими, представляючи себе, і яке впливає (технологія) на 

інших людей, причому, за задумом актора, характер цього впливу повинен 

відповідати його індивідуальним інтересам. Виконуване «Я» розглядається 

Гофманом як деякий образ, зазвичай похвальний і позитивний, котрий 

індивід-актор сценічно, у відповідному персонажі-характері успішно 

намагається зрушити і закріпити у свідомості інших щодо себе. Гофман 

відзначав, що бувають виконавці, які можуть бути настільки захоплені 

виконанням ролі і не сумніваються в тому, що вона (роль) і є справжньою 

реальністю. Бувають, однак, і такі «актори», які абсолютно не вірять в свою 

роль і при її виконанні впадають ледь не в цинізм. 

Гофман називає виконанням ролі всю поведінку на людях. Ту частину 

виконуваної ролі, яка «постійно служить для визначення ситуації учасниками 

вистави», Гофман називає «фасадом». Сюди відносяться, по-перше, «сценічні 

декорації», тобто оформлення простору для виступу, наприклад, квартира, 

автомобіль, кафе тощо. По-друге, «особистий фасад», до якого відносяться 

статусні символи, одяг, зовнішність, жести, манера і тон мови. Нарешті, 

буває ще й «соціальний фасад», під яким слід розуміти соціальні очікування, 

пов’язані з соціальною роллю. Наприклад, стійкі уявлення про норми 

поведінки в даному суспільстві щодо ролі лікаря, матері, депутата. [1] 

Будь-яке соціальне утворення являє собою певний простір, оточений 

більш-менш закріпленими бар’єрами, що перешкоджають чужому впливу. 

Там відбувається поділ і на закулісну зону, де актори готуються до 

виконання повсякденної рутини і своїх професійних обов’язків, і передню 

зону, де цей акт представляється іншим. У закулісній зоні проявляються 

приховувані на передньому плані факти або різного роду неформальні дії. 

Під цими «лаштунками» можна розуміти приватне життя людини, приховану 

від сторонніх очей. Також тут можна розуміти і ту частину особистості 

людини, ті риси, які вона сама вважає за потрібне приховувати, щоб її не 

вважали слабкою і не використовували в чужих інтересах, - простодушніть, 
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наївність, довірливість тощо. Таке широке поле «внутрішнього» й 

«зовнішнього», «переднього й заднього» плану дає можливість до 

застосування комунікативних технологій з ціллю впливу на свідомість інших. 

Справді, інформатизація суспільства відкриває у соціумі нові «ніші» 

для здійснення комунікативних, маніпулятивних політичних технологій над 

масовою свідомістю. Важливим стає їх дослідження й вивчення задля 

викриття маніпуляцій на ранніх стадіях, адже це дозволяє попередити 

прихований небажаний вплив на суспільство, що виникає завдяки 

формуванню цільових меседжів і передачі їх у соціум шляхом репрезентації 

у засобах масової інформації чи при «очних ставках» - зустрічах з 

електоратом, громадськими презентаціями з участю політиків тощо.  

Так, у боротьбі за владу суб’єкти політики вдаються до різноманітних 

технологій комунікаційного впливу на масову свідомість, щоб забезпечити 

підтримку власним діям. Політичний вплив — один із основоположних 

чинників отримання й утримання влади. Спроможність суб’єктів політики 

стимулювати процес змін мотивів та установок аудиторій та інших суб’єктів 

політики задля трансформації їх дій та поведінки в цілому складає суть 

політичного впливу, доволі ефективним інструментом якого є 

маніпулювання. [7] Цей специфічний вплив призводить до латентного 

прийняття іншими людьми намірів, що не співпадають з їх бажаннями. 

Різновидами таких технологій політичної комунікації є, зокрема, 

мімікріювання й очорнювання репутації. 

За Д. Ольшанським, політична мімікрія (фр. mimétisme, англ. mimicry – 

наслідування, маскування) – це явище «наслідування; складний комплекс 

захисних заходів і пристосувань соціально-політичного характеру, що 

дозволяють вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, 

для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності; <…> 

вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях». [30] 

Очорнювання репутації (англ., character assassination, досл. «вбивство 

персонажа»), в свою чергу, є «навмисним і сталим зусиллям, здійснюваним із 
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метою завдання шкоди репутації чи підриву довіри до індивіда. Соціальні 

групи та інститути також можуть бути цілями очорнювання репутації». [65] 

«Вбивство репутації» (character assassination) може прирівнюватися до 

соціальної смерті індивіда, оскільки заподіяна моральна шкода, що веде за 

собою засудження певних дій, може бути невиправною, а в результаті 

кампанії по очорненню, окремі особи можуть перестати визнаватися їх 

професійним співтовариством або членами їх соціального чи культурного 

середовища.  [72, p. 115]. 

За Е. Фелпсом, «по структурі, очорнення репутації вимагає для своєї 

реалізації наявності трьох сторін: 

▪ агента («очорнювача»); 

▪ громадськості (аудиторії), чия оцінка має бути змінена; 

▪ цілі (жертви). [70] 

Мімікрія ж, в свою чергу, також розігрується за допомогою актора 

(«мімікріанта») на і для аудиторії. Ці структурні елементи зводяться і 

вподібнюються до комунікаційних моделей (наприклад, Г. Ласуелла: 

передавач – тема – канал/засіб –  приймач/аудиторія – ефект) [66], і схожі на 

наробки І. Гофмана, зокрема його «драматургічний підхід» [64], - це дає 

змогу розглядати концепти мімікрії та очорнення репутації не лише у розрізі 

політології чи психології, а й через соціологічний аналіз.  

Так, драматургічний підхід передбачає [13]:  

▪ віру в виконувану роль (тут: агентність «очорнювача»); 

▪ «маску» - стандартний спосіб актора контролювати те, яким його 

або її бачить аудиторія (проте, в даному випадку, маска ця надягається 

і на жертву); 

▪ драматичну реалізацію - це зображення тих рис актора, про які 

він хоче, щоб аудиторія знала (і зображення «ганебних» рис жертви, в 

першу чергу);  
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▪ ідеалізацію, адже спектакль часто демонструє ідеалізований 

погляд на ситуацію для того, щоб уникнути плутанини (неправильного 

тлумачення) і посилити інші елементи уявлення; 

▪ підтримку експресивного контролю (актор повинен бути 

впевнений в тому, що посилає правильні сигнали аудиторії); 

▪ помилкові уявлення, котрі загрожують тим, що буде передано 

неправильне повідомлення, бо аудиторія сприймає спектакль як щирий 

або фальшивий, і артист (тут: «очорнювач»), відповідно, прагне 

переконати глядачів у щирості уявлення (незалежно від того, є воно 

таким насправді чи ні); 

▪ містифікацію, що має на увазі приховування певної інформації 

для збільшення інтересу публіки до актора/жертви, або щоб не 

нашкодити виставі. 

Драматургія мімікріювання додатково підтверджується наявністю 

маски-ролі, що її приміряє на себе мімікріант [27], а драматургія 

очорнювання – її власним підґрунтям: базою очорнювання репутації є 

концепт «негативних кампаній». «Negative campaigning» (в країнах СНД 

відоме як чорний піар) буває двох видів: агресивна кампанія (націлена на 

підрив репутації) і контрастна кампанія (де агент виставляється у «гарному» 

світлі на тлі «негативних дій» жертви). [61] Відповідно, це вказує на 

подвійну структуру і маскування/мімікрії, і очорнювання, та їх драматичну 

реалізацію у вигляді деякої розігруваної «вистави», що означає попередню 

спланованість маніпуляції. 

Щодо стратегічної інтеракції, то будучи набором обмежень, 

структурованих виборів, «ходів» та внутрішніх факторів, така взаємодія 

створює підґрунтя для системи примусу й контролю. Цей контроль і охоплює 

поле «репутації індивіда». Але ця репутація є локальною і ситуативною, вона 

може змінюватися, адже базується на відповідності очікуванням певної 

групи. Звісно, в деяких випадках, індивід «має право на помилку», але у 

багатьох випадках ці помилки виправити складно, а подекуди – неможливо 
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(наприклад, для агентів ФБР, що втратили прикриття, відомих політичних 

суб’єктів абощо). [63, p. 35-46] «Вбивство репутації» (character assassination) 

може прирівнюватися до соціальної смерті індивіда, оскільки заподіяна 

моральна шкода, що веде за собою засудження певних дій, може бути 

невиправною [72, p. 115] і призвести до стигматизації. 

Як зазначає сам І. Гофман, «греки досягли успіху в розвитку різного 

роду візуальних підказок - придумали термін «стигма» для опису тілесних 

знаків, що був покликаний демонструвати що-небудь незвичайне або погане 

про моральний статус означуваного ними індивіда». Нині ж, згідно його 

словам, стигматизація в суспільному сенсі означає «вид відносин між 

неприйнятною за мірками суспільства якістю і стереотипом – очікуване 

ставлення до нього, що задає нездатності до повноцінного суспільного життя 

через позбавлення права на суспільне визнання». [62] 

Таким чином, суміжність соціальної драматургії та названих 

комунікативних технологій виявляються у тому, що: 

▪ соціальна комунікація є завжди драмою (конфліктом): чи то для 

самого комунікатора (якщо він вимушений мімікріювати чи 

очорнювати, не маючи іншого способу адаптації в певних умовах); чи 

то для людей, за допомогою яких досягається мета; чи то для тих, що 

обманюються соціальною роллю-маскою чи маніпуляцією; 

▪ соціальна роль, сцена, театр, маска, поле репутації є для актора, 

так само, як і для суб’єкта драматургічного підходу, невід’ємними 

атрибутами соціальної поведінки; 

▪ ті, хто комунікують (з точки зору впиву на інших) розігрують 

свої ролі виключно на соціальній арені «за певними шаблонами», і ці 

ролі мають бути «схвалені іншими», інакше втрачається сенс 

мімікріювання; у випадку очорнювання, акт також справляється «для 

інших» - на публіку і має бути підтриманий нею (чи її частиною). 

Відповідно, концепти мімікрії та очорнювання репутації логічно 

підпадають під розгляд через підхід соціальної драми. 
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2.2. Політичний перформанс у комунікативних практиках 

політиків 

Розвиток комунікаційних технологій детерміновано технократичним 

мисленням, суть якого є прагматичний характер. Важливим в рамках такого 

підходу є усвідомлення політиками того, що працює на успіх і розвиток 

їхньої практичної діяльності. Ефективність політичної кампанії стає дуже 

важливим для подальшого просування і соціальної підтримки політика, адже 

традиційні технології політичної комунікації, канали впливу і зворотного 

зв'язку від суспільства до влади вже швидко втрачають свою колишню силу і 

потенціал. 

Вже стає очевидним, що політика набуває ознак перформансу в епоху 

нових комунікаційних практик. Загальне прагнення до відкритості наближає 

політичну дію в «Live art» «живого мистецтва». Перетворившись на 

своєрідне видовище, політика поступово починає грати за основними 

законами перформансу - функціонуючи для аудиторії і за допомогою неї. 

Перформативна модель сприйняття і осмислення політичної реальності 

не тільки провокує виконання певних дій і завдань, а й передбачає 

можливість активної співучасті в його розвитку. Глядач політичного 

спектаклю, подібно учаснику художнього перформансу, автоматично стає 

виконавцем та співавтором цієї дії, тобто його суб'єктом і об'єктом. 

До дослідження феномену перформансу і його використання в 

сучасних політичних процесах, як правило, підходять з позицій теорії 

політичної комунікації представлених в роботах П. Бурдьє, Гі Є. Дебор, Ю. 

Хабермаса. Над проблематикою саме політичного перфомансу працював Р. 

Шехнер. Саме ці автори і заклали основи сучасного розуміння перформансу і 

його функціонування в політичному просторі. 

Перформанс як напрямок соціальної комунікації відмічається в 

реалізації і досягнення своїх цілей і завдань. В цілому, політичний 

перформанс як явище сучасного політичного життя в даний час вимагає 
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додаткового опису, вивчення його ефективності і безпосередній адаптації до 

реалій будь-якого суспільства. 

Перформанс як послідовність символічних дій, об'єднаних однією 

тематикою, володіє певними структурними компонентами, до яких можна 

віднести: його категорію, вид, назву, анотацію, поведінкові акти, дії, роль 

героя, учасників, цільові групи, час проведення, місце проведення, 

комунікативні цілі і завдання, бюджет. Саме ці компоненти і складають 

сценарій перформансу. За допомогою цього перформанс стає системним і 

закінченою дією [2]. Також, наявність сценарію є відмінною 

характеристикою будь якого перформансу, що відрізняє его від інших явищ 

«живого мистецтва», як наприклад акція або хепенінг. У театральному 

мистецтві шаблон сценарію перформансу виглядає так: 

1) Місце проведення акції; 

2) Тривалість акції; 

3) Перформер і учасники-статисти; 

4) Реквізит (предмети, призи і т.д.); 

5) Початок акції (музика, вступ, мова, озвучування концепції 

перформансу, пояснення правил і т.п.); 

6) Акція (гри, демонстрація жестів, взаємодія перформера і учасників і 

т.д.)1 

Ці компоненти можна екстраполювати і на політичний перформанс, 

адже цей сценарій можна використовувати і при формуванні театралізованої 

політичної дії. Наприклад, Р. Шехнер, засновник «теорії перформансу», 

вважав, що базова перформативна стратегія обов’язково має драматичну 

структуру: 

Порушення -> Криза -> Відновлення -> Реінтеграція 

 
1 Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenkodiplom/city_266/fah_348/#first 
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Конфліктність в цій схемі носить узгоджений характер - всередині 

перформансу. Вихід з перформансу - це теж церемонія, оскільки оплески 

допомагають вийти з перформансной реальності [76]. 

Можна сформулювати формотворчих принципи перформансу, які 

проявляються у всіх його варіаціях. Потрібно зауважити, що дані принципи 

носять досить умовний характер, так як відсутність одного або декількох з 

них не може означати неналежність тієї чи іншої акції до жанру 

перформансу. 

Основні принципи перформативного акту: 

• розвиток дії в певному часовому відрізку існування тієї нової 

реальності, яку вибудовує актор сам для себе; 

• момент гри, адже сам акт перформансу будується по ігрової стратегії; 

• ситуативність - один з головних принципів, сам факт розігрування 

ситуації робить можливим створення дистанції між реальністю і 

перформансом; 

• сценарій - детальна розробка самих дій і їх послідовності; 

• мета - поняття багаторівневе: перший рівень включає в себе то 

смислове значення, що є найбільш доступним для розуміння глядачем; на 

другому рівні приховані глибокі цілі, несуть в собі істинний відбиток самого 

процесу і мотивів автора2; 

• «ефект новизни» - саме цей фактор дає володіти перформансу такими 

якостями як актуальність, плинність, інноваційність, дає можливість 

прогресувати в технічному плані і в формі побудови дії; 

• серійність - частіше преформанс вдає із себе серію послідовних дій, 

які перебувають в одну смислове картину як мозаїка; 

• епатажність - як спосіб активного вираження своєї радикальної 

спрямованості, своєї власної думки щодо тверджень 

 
2 Левада Ю.А. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. – M., 1984. - 
С. 269-281/ 
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Політичний перформанс для ефективного досягнення своїх цілей 

повинен мати ряд характеристик: розвиток дій у часовій послідовності; 

емоційність акту дій; ігровий моментом дії; наявність сценарію; присутністю 

кінцевих цілей акції; актуальністю дії; як правило «протестним характером» 

акту; певної естетичністю і епатажністю; доступністю донесення змісту акції 

до аудиторії; фіксацією на матеріальні носії і інш. 

Загалом, сценарій перформансу - це дуже умовна характеристика, вона 

не є постійною і піддається різноманітним змінам і трансформаціям з огляду 

на мету того чи іншого перформансу. Організація перформансів та участь в 

них дозволяє політику швидко сформувати необхідний імідж, тим самим 

вплинути на конкретну цільову аудиторію Кожен перформанс 

представляється у вигляді технологічного паспорта з такими рубриками, як 

категорія перформансу, вид, назва, анотація, роль героя, учасники, цільові 

групи, час проведення, місце проведення, комунікативні цілі і завдання, 

бюджет. Тематичне розмаїття перформансів обмежується тільки ресурсами і 

фантазією актора. 

Таким чином, перформанс не передбачає спонтанності, в ньому є 

організація і чітка ієрархія; він переслідує певну мету і не розрахований на 

випадкових глядачів, організатори вибирають місце і час з метою 

найбільшого впливу на масову аудиторію.  

Яскравим прикладом політичного перформансу з використанням 

національної символіки слід вважати арт-перформанс руфера Григорія 

Mustang Wanted (Павло Ушивець) до Дня Незалежності України 

(розфарбування в ніч на 20.08.2014 р шпиля будівлі в центрі м. Москви в 

кольори українського прапора. Інтернет-пости про це облюбували десятки 

тисяч користувачів Facebook і інших соціальних мереж, зроблені тисячі 

перепостів. Розглянемо цей перформанс більш докладніше. 
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Назва  Арт-перфоманс руфера Mustang Wanted 

Політичне поле Демократичне 

Вид\Категорія  Демонстраційний перформанс 

Час проведения  20 серпня 2014 р. 

Місце 

проведення 

Будівля в центрі м. Москви 

Анотація 

сценарію 

Невідомий в ніч на 20 листопада розфарбував зірку на 

шпилі висотної будівлі в кольорах українського 

прапора. Було затримано 3 підозрюваних осіб. Але 24 

серпня відповідальність за цей перформанс взяв на 

себе Григорій Mustang Wanted, назвавши його 

патріотичним арт-перформансом. 

Комунікативні 

цілі та завдання  

Привертання уваги, прояв патріотизму, демонстрація 

протестного руху, самопіар. 

Роль актора  Основний актор - руфер Григорій. Основна роль - 

розфарбовування зірки на шпилі будівлі в кольори 

українського прапора, звернення до массової 

аудиторії в соціальних мережах офіційнє 

підтвердження виконнання перфомансу. 

Участники  Руфер Mustang, трое затриманих осіб, поліція 

Аудиторія  Випадково-естетична: перехожі, користувачі 

соціальних мереж, глядачі 
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Організатори  Руфер Mustang 

Ресурси  Людські ресурси (при підготовці такого виду 

пеформансу), матеріальні ресурси і фінансові ресурси. 

Особливості  Перший Український політичний арт-

перформанс, який придбав такий масштабності 

 

Використання національної символіки краще висловлює колективне 

уявлення масової аудиторії власного «Ми-образу», особливо в критичні 

моменти, які вимагають мобілізації суспільства. 

Українська дослідниця Т. Кремень3 вважає, що через перформанс 

політична мобілізація досягає аполітичних верств населення, залучає їх до 

політичної діяльності шляхом надання політичного участі до різних 

елементів гри; дослідниця наводить приклад ефективної політичної 

мобілізації через соціальні мережі, завдяки їх емоційного забарвлення. 

Перформанс передбачає спонтанність; в ньому є організація і чітка ієрархія; 

він переслідує певну мету і не розрахований на випадкових глядачів, 

організатори вибирають місце і час з метою найбільшого впливу на 

аудиторію. Використання політичного перформансу дає певну гарантію 

привернення уваги аудиторії до політичних проблем, передбачуваності, 

основи моделювання політичної діяльності. 

На прикладі різних політичних перформансів очевидна зміна ціннісних 

пріоритетів в суспільстві, які провокують нові форми соціально-політичної 

поведінки, її поліваріантність. Багатозначність, іронія, несподіванка 

інтерпретацій, зворотність сенсу і оцінок, гра смислами, невизначеність, 

фрагментарність свідомості і культури, деканонізація, видимість, ілюзія 

 
3 Кремень Т. Емоційна складова політичної мобілізації через соціальні медіа / Т. Кремень // Наукові праці. 
Політологія. Ғ Вип. 192. Ғ Том 204. Ғ C. 72‒74. 
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існування замість реалістичності, колажність, перевага інтуїції над 

раціональністю, образність, метафоричність, невиразність - це не повний 

перелік характеристики постмодерну проектованих зараз на політику. 

Українська дослідниця перформансу Н. Хома підкреслює, що сучасна 

постмодерна суспільно-політична реальність у вигляді перформансу ігнорує 

усталені ціннісні орієнтації, нормативність, впорядкованість, громадську 

організованість, натомість актуалізуються питання індивідуального 

саморозвитку і якості життя4. Саме через перформанси політична мобілізація 

досягає аполітичних верств населення, залучає їх до політичної діяльності 

шляхом надання політичної участі елементів гри. 

 

2.3. Комунікативний характер політичної мімікрії та очорнювання 

репутації 

 

Сьогодні політична комунікація є досить монополізованою і 

формується владою. Тому можна припустити, що вона є цінною для 

правлячої еліти, а більшість населення не має реальної інформації щодо 

важливих суспільних питань. Демократизація сприяє певній відкритості 

комунікації, але й сприяє вдосконаленню маніпуляції. З цього приводу 

слушно зазначає професор Каліфорнійського університету Г. Шиллер: 

«Сполучені Штати виключно точно можна охарактеризувати як суспільство 

поділене, де маніпуляція є одним із головних інструментів управління, що 

знаходиться в руках невеликої правлячої групи корпоративних і урядових 

босів. З колоніальних часів ті, хто утримував владу ефективно маніпулювали 

білою більшістю і подавляли кольорові меншини» [50, с. 88]. 

Сьогодні маніпулювання свідомістю в Україні досягло загрозливих 

маcштабів, що підтверджують вибори 2004, 2010, 2014 р. Так, є потреба по-

 
4 Хома Н. М. Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту / Н. М. Хома // 

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 
Політологія. Соціологія. Право. - 2014. - № 1. - С. 18-22. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2014_1_4. 
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іншому вивчати засоби політичного маніпулювання свідомістю громадян для 

того, щоб захистити своє право на той чи інший вибір шляху розвитку.  

Вдалим є визначення, в соціологічному словнику, яке трактує 

«маніпуляцію» як: способи соціального впливу на людей за допомогою 

різних засобів (економічних, політичних, соціальних, масової інформації) з 

метою нав’язування їм певних ідей, цінностей, форм поведінки тощо; 

шахрайську витівку, підтасовку фактів, махінацію, фокус; складний прийом у 

ручній праці, що вимагає великої точності [38, с. 66]. Тут не можна не 

помітити, що нас цікавить це слово саме у першому тлумаченні, як 

сукупність способів соціального впливу, що передбачають «махінації» з 

соціальною, політичною інформацією, а інші лише його доповнюють. 

Порівнюючи сутність «мімікрії», «очорнювання» та «маніпуляції», 

відповідно, можна побачити чимало спільних рис. 

Маніпуляція, як і названі комунікативні технології, має такі ознаки: 

вплив; встановлення відносин з для досягнення своїх цілей; прагнення 

отримати вигоду; прихований характер; використання сили; гра; спонукання, 

привнесення мотиву; майстерність застосування [17].  

Тут варто звернути увагу на те, що Ю. Хабермас, як відомий фахівець з 

комунікаційних процесів, термін «маніпуляція» не вживав, але його висновок 

про два різновиди соціальної дії має для нас важливе значення. Він 

виокремлював: комунікативну та стратегічну дії. Так, ось політична 

маніпуляція більше підпадає під його характеристику — «стратегічна дія». 

Отже, стратегічна дія, за Ю. Хабермасом, спрямована на успіх суб’єкта, що 

здійснює вплив, а не на консенсус або реалізацію загальної мети (як у 

випадку комунікативної дії): «там, де йдеться про стратегічні дії, їх учасники 

передбачають, що кожний приймає рішення егоцентрично згідно зі своїми 

власними інтересами» [44, с. 223]. Політична маніпуляція — це стратегічна 

дія, що завжди монологічна на відміну від комунікативної дії. 

Як зазначалося, політичну мімікрію і очорнювання репутації як 

стратегічні дії (інтеракцію) можна розглянути через концепцію Е. Гофмана. 
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Згідно неї, дії прирівнюються до «ходів» (moves), котрі діяч (актор) 

застосовує у процесі інтеракції з іншими. Стратегія інтеракції базується на 

оцінці індивідом розмаху своїх дій та можливих результатів, до яких ці дії 

призведуть. Але інтеракція подібна до радіопередачі – трансміссії, де, для її 

вдалої роботи, потрібні як «передавач», так і «приймач». Тому значна роль у 

стратегічній взаємодії віддається реципієнту, а точніше, уявленням про його 

реакції на сказане та зроблене. [63] 

Схоже до гри в шахи, актор обирає як йому здійснити хід, обдумуючи 

можливу відповідь опонента. Мається на увазі, який підтекст у собі несе та 

чи інша дія актора. Гофман виділяє наступні види ходів: мимовільні (де 

актор не задумується над можливим враженням), наївні (в яких опонент-

спостерігач робить висновки про хід, як про мимовільний), 

потаємні/приховані (де ціллю актора є вплив на можливі висновки 

спостерігача). У свій же час опонент, не приймаючи за правду усі підряд 

акти, робить хід у відповідь- викривальний, щоб підловити актора у якійсь 

невідповідності, необізнаності – у неправді чи фальші. Розпізнавши подібну 

реакцію, сам актор вдається до способу збереження своєї позиції у грі. Він 

робить, певною мірою, фінальний хід у раунді – контр-викривальний. Такий 

хід зосереджений на «апеляції до базових джерел інформації, що пов’язані з 

усіма суб’єктами». Таким чином це, в першу чергу, підключення емоційного 

вираження, також людина може вдаватися до «маркування» (що суміжне з 

багатьма видами очорнювання) - розвішування та читання ярликів, 

розпізнаванні особливостей індивіда та апеляції до них (вік, стать, релігія, 

національність тощо) [63, c. 15-28]. 

Зводячи комунікативні технології до такого набору «ходів», 

відповідно, для вдалого пристосування діяч має прослідковувати, 

зменшувати та, за можливістю, повністю контролювати свої мимовільні 

ходи; прогнозувати і передбачувалти викривальні ходи опонента, не дати їм 

вступити в дію, щоб не втратити «прикриття» і відстояти свою позицію. 

Наївні ж (частвково) та приховані ходи складають суть самого процесу 
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мімікріювання й очорнювання – вплив на опонента, маніпулювання ним. 

Контр-викривальні ходи слугують для підтримання «рівноваги позиції». [63, 

c. 15-28]. 

Мімікрія, як і очорнювання, є «соціальною драмою» (виставою, 

перформансом), оскільки у ній наявна конфліктність – зіткненя сторін, 

«атрибути» – ролі, маски, сцена (простір, поле дії), та «сценарій» (шаблон 

розігрування). 

Але кожна гра має свої правила, що виражаються у обмеженнях дій. 

Ними виступають три основні «фізичні» фактори: усвідомлення того, що має 

бути приховано; що використано за «прикриття»; усвідомлення засобів 

сприйняття й аналізу, наявних у опонента, від якого щось приховують. До 

цього додається обмеження, пов’язане із знаннями та компетенцією актора у 

«темі» комунікації, якої може бути недостатньо.  

Також важливою є лімітація себе, пов’язана з самоконтролем у 

ситуації. Гофман звертає увагу, що такий «людський аспект» - нездатність до 

повного самоконтролю - є природною слабкістю індивіда, завдяки якій той 

може «проколотися». Цей фактор апелює до фрейдівського парапраксису – 

реалізації безсвідомих бажань та намірів [43, c. 59-93]. Тактика виявлення 

«людського фактору» (котра знаходить відображення у мимовільних ходах) 

використовується, наприклад, аби забрати у індивіда можливості до зняття 

нервового напруження, що підриває здатність володіти собою, а точніше, 

здатність до втаємничення і контр-аргументів. 

Але окрім названих факторів («фізичних», знання та «людської 

природи») існує ще один, не менш важливий – соціальні норми. Тобто ті 

очікування, що покладаються на індивіда у процесі його «гри». Наприклад, 

очікування на щирість, котре часто піддається сумніву та перевірці іншими 

індивідами у процесі взаємодії. Будучи набором обмежень, структурованих 

виборів, «ходів» та внутрішніх факторів, взаємодія створює підгрунтя для 

системи примусу й контролю. Цей контроль охоплює поле «репутації 

мімікріанта». Проте ця репутація є локальною і ситуативною, вона може 
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змінюватися, адже базується на відповідності очікуванням певної групи. 

Звісно, в деяких випадках, індивід «має право на помилку», але у багатьох 

випадках ці помилки виправити складно, а подекуди – неможливо [63, c. 28-

46] (наприклад, при вдалому очорнюванні). 

Е. Фелпс зазначає [70], що по структурі така технологія «вимагає для 

своєї реалізації наявності трьох сторін: агента («очорнювача»), громадськості 

(аудиторії), чия оцінка має бути змінена, а також цілі (жертви)». Ця 

структура частково нагадує комунікаційні моделі (що містять передавача, 

засіб, приймача/аудиторію, ефект). [66] 

Таким чином, мімікрія і очорнювання репутації є технологіями, що 

мають комунікативний характер і можуть реалізовуватися задля зміни 

громадської думки щодо певного об’єкту чи жертви. І політична мімікрія, і 

очорнювання репутації як комунікативні технології виводять на перший план 

маніпуляцію політичною свідомістю людини, що є досить небезпечним 

явищем, оскільки відсутня відповідальність за зловживання певними 

знаннями в угоду політичних сил або олігархічних груп. В українському 

суспільстві є потреба в гармонійній комунікації між владою і громадянами, 

це є цінністю, певним ідеалом, таку комунікацію очікує населення. Проте 

комунікативні, маніпулятивні технології активно використовуються, що 

спотворює політичну комунікацію як таку. За таких обставин особистість має 

навчитись захищати свою свідомість від зовнішніх зазіхань, щоб приймати 

ефективні рішення на користь покращення як свого життя, так і всього 

суспільства. 

 

 

 

2.4. Очорнювання репутації як політична технологія 

 

У добу інформатизації суспільства політична сфера відкриває у соціумі 

нові «ніші» для реалізації маніпулятивних технологій над масовою 
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свідомістю індивідів. Постає нагальна потреба вивчення й дослідження цих 

маніпуляцій та, що важливо, викриття їх на ранніх стадіях, щоб попередити і 

не допустити небажаного латентного впливу на суспільство. Такий вплив 

може здійснюватися завдяки формуванню цільових образів і трансляції їх у 

соціум. Різновидом такої технології є очорнювання репутації. 

Очорнювання репутації (англ., character assassination; дослівно, 

«вбивство персонажа») є «навмисним і сталим зусиллям, здійснюваним із 

метою завдання шкоди репутації чи підриву довіри до індивіда. Соціальні 

групи та інститути також можуть бути цілями очорнювання репутації». [65]  

Очорнювання репутації носить технологічний характер. Це доводить А. 

Леденьова, проводячи паралель між «очорнюванням репутації», 

«політичними технологіями» та «чорним PR». Вона зазначає, що 

очорнювання репутації під час «буремних 1990-х» років було способом 

бізнесів «розхитувати», змінювати громадську думку на свою користь. Там 

само вона підтверджує соціальний та комунікативний характер концепту, 

роблячи його дотичним до «інформаційних війн»: «Інформаційні війни 1990-

х років, котрі щодня проходили на сторінках російської преси, 

використовували компромат у вигляді очорнювання, шантажу та 

маніпулювання громадською думкою. Протягом цього ж періоду виборчі 

пропозиції місцевих, регіональних та федеральних кандидатів були 

вдосконалені завдяки вмілому використанню «політичних технологій» та 

«чорного PR». [67] 

За Дж. Смартом та Е. Шираєвим, очорнювання репутації містить 

серйозні прямі звинувачення, претензії, заяви негативного характеру або 

іншу інформацію, яка базується на певних відомих фактах. Такий вид 

«атаки» має на меті нанесення морального збитку і провокування неминучої 

політичної поразки опонента. [74] 

Відповідно, зважаючи на причини та ціль очорнювання репутації, М. 

Ікксом та Е. Шираєвим була розроблена класифікація методів очорнювання, 

що включила: 
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• Анонімну брехню (фальсифікація біографічних фактів); 

• Невірне цитування (опускання деталей з контексту цитат); 

• Заглушення («стирання» опонента з колективної пам’яті); 

• Акти вандалізму (виконуються на об’єктах, що символізують 

жертву); 

• Обзивання (застосування коротких негативних міток); 

• Апеляцію до психічних захворювань (стигматизація 

психологічних розладів); 

• Сексуальні відхилення (звинувачення в неадекватній сексуальній 

поведінці). [65] 

Варто зазначити, що ці типи очорнювання можуть підлягати 

емпіричній фіксації за допомогою арсеналу соціологічних методів, адже 

очорнювання репутації реалізується за допомогою «нападок» у формі як 

вербальних, так і невербальних атак, серед яких специфічні фігури мови, 

наклеп, поширення чуток, малюнки-карикатури, замовні статті, листівки 

тощо. А соціологічні методи (фіксації й) аналізу візуальної та невізуальної 

інформації дадуть змогу не лише «вихопити» цей концепт з соціальної 

реальності, а й докладніше зрозуміти та продемонструвати його соціальний 

ефект. 

Окрім того, очорнювання репутації доцільно розглядати з позицій 

драматургічного, ціннісного та біхевіористського підходів. За Е. Фелпсом, 

«по структурі, очорнювання репутації вимагає для своєї реалізації наявності 

трьох сторін: агента («очорнювача»), громадськості (аудиторії), чия оцінка 

має бути змінена, а також цілі (жертви)». [70] Як зазначалося, описана 

структура має подібність з комунікаційними моделями (де наявні сам 

передавач, засіб передавання, приймач і аудиторія, отриманий ефект) [66], і 

доробок І. Гофмана, зокрема «драматургічний підхід» (що передбачає 

наявність агентності очорнювача, маскування, драматичної реалізації, 

позитивної чи негативної ідеалізації образу, підтримки експресивного 
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контролю, помилкових уявлень та містифікації) [64] і «стратегічну 

інтеракцію» (котра змістовно пов’язана з репутацією індивідів) [63], а тому 

дає змогу досліджувати очорнювання репутації і в соціології, застосовуючи 

даний підхід до аналізу концепту. Фокус на біхевіоризмі та ціннісно-

орієнтованому підході розкриваються в самій цільовій спрямованості 

очорнювання репутації, направленій на «особисте життя, поведінку, цінності 

та індивідуальність своїх жертв». [65] 

Е. Шираєв підкреслює, що очорнювання репутації відрізняється з точки 

зору фокусу, часу та імпульсу [73]: 

Що стосується фокусу, то очорнювання репутації - це форма покарання 

«за приналежністю». Наприклад, у Радянському союзі, Китаї, В’єтнамі в 

середині 1900-х років правлячі комуністичні партії «проводили 

безпрецедентні кампанії по звинуваченню, брехні та спотвореннях, 

спрямованих на приналежність до так званих багатих селян». Вони регулярно 

зображувалися як «жадібні, зарозумілі». Пісні та література були засобами 

для поширення додаткових реутаційних збитків. При цьому уряди 

намагалися «виправдовувати політичне насильство проти працездатного 

селянства та очистити шлях від повної колективізації сільського 

господарства в цих країнах». Наприклад, у нацистській Німеччині 

«агітаційна машина була запущена, щоб дискредитувати єврейське 

населення, викликати ворожнечу німців проти етнічних меншин, посадити 

насіння насильницького антагонізму, а потім виправдати фізичне насильство 

над євреями та іншими соціальними групами». [73] 

З точки зору часу, жертвами очорнювання репутації можуть бути як на 

той час живі, так і вже покійні «жертви». Репутаційні збитки після нападок 

можуть «виникнути в критичних точках особистої кар’єри: ті, хто атакують, 

намагаються вбити репутацію, оскільки їх наклеп часто є єдиною зброєю, що 

вони мають». Атаки на людей померлих «проводяться для дискредитації 

справи, ідеї, теорії, або ідеології, яку ці люди представляли або за яку 

стояли». Наприклад, сьогодні біографії Сталіна в Росії, Рейгана і Ніксона в 
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США, Ганді в Індії та низки інших людей продовжують розглядатися 

сьогодні з метою дискредитації їх спадщини. [73] 

«Імпульс» означає, що під час політичної кампанії відбувається 

миттєве або продовжуване «вбивство репутації». Швидкі, миттєві атаки, як 

правило, опортуністичні – це оментні нападки. З іншого боку, існує і 

повільне очорнювання репутації, що грунтується на довгострокових планах. 

В 1960-х рр. російський автор і дисидент Олександр Солженіцин був 

«звинувачений в тому, що він є єврей, зрадник, фашистський співавтор, і 

агент іноземної розвідки». Його листи до колишньої дружини були 

опубліковані і кілька цитат свідомо поширюються, щоб погіршити його 

імідж. За словами атакуючих, Солженіцин був «егоїстичним індивідом, що 

турбувався лише про його славу і звертав увагу лише на себе». Його 

звинуватили в садистських спробах знищити репутацію Радянського Союзу». 

Такі атаки тривали після його смерті. [73] 

Очорнювання репутації - це міжкультурна та багатосферна технологія. 

Вона проявляється в різних формах і методах як у політичному, так і в 

соціальному середовищі. Кількість згадок та обсягу досліджень щодо 

очорнювання репутації є відносно низькими, але їх можна знайти в сферах 

соціальної психології, політології, теорії та історії комунікації. Як нагадує О. 

Самойленко, очорнювання репутації «часто пояснюється організаторськими 

концепціями раціональності та навмисності, джерелом достовірності, 

політичним та соціальним іміджем, громадською думкою, соціальними 

нормами та культурними цінностями», і що «концепт очорнювання репутації 

має розглядатися з різних точок зору: нападника, жертви, засобів масової 

інформації та громадськості» [72], що було розглянуто в рамках 

драматургічного підходу. 

 

 

2.5. Політична мімікрія як маніпулятивна технологія 
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У боротьбі за владу суб’єкти політики вдаються до різноманітних 

технологій впливу на масову свідомість, щоб забезпечити підтримку власним 

діям. Політичний вплив — один із основоположних чинників отримання й 

утримання влади. Спроможність суб’єктів політики стимулювати процес змін 

мотивів та установок аудиторій та інших суб’єктів політики задля 

трансформації їх дій та поведінки в цілому складає суть політичного впливу, 

доволі ефективним інструментом якого є маніпулювання. [7] Цей 

специфічний вплив призводить до латентного прийняття іншими людьми 

намірів, що не співпадають з їх бажаннями. 

Політичне маніпулювання (франц. manipulation, від лат. manipulus — 

жменя) — комплекс психологічних, ідеологічних та організаційних дій, 

спрямованих на приховане корегування масової свідомості з метою 

стимулювання суспільної активності у потрібному маніпуляторові напрямі в 

боротьбі за політичну владу, її захоплення, використання, утримання. [7] 

Різновидом таких технологій політичного маніпулювання є, зокрема, 

мімікріювання. 

Соціальний психолог та політолог Д. Ольшанський визначає концепт 

політичної мімікрії як «наслідування; складний комплекс захисних заходів і 

пристосувань соціально-політичного характеру, що дозволяють вижити і 

зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, для яких у 

суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності» та «вимушений 

засіб самозахисту в кризових ситуаціях» [30, с. 54]. 

Так, соціально-маніпулятивний механізм мімікріювання реалізується  

за допомогою технології  –  сукупності послідовних маскувальних 

соціальний дій (процедур, операцій), що спрямовані на втілення у процес 

взаємодії з іншими людьми  соціальної маски-ролі для вирішення своїх 

життєвих проблем – адаптації  до певного соціуму чи соціального явища. 

Потенційний мімікріант свідомо себе готує до мімікріювання, аналізуючи всі 

можливі і найбільш раціональні шляхи соціальних стосунків з іншими 

людьми. Свою цілеспрямовану мімікрійну діяльність «мімікріант розкладає 
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на окремі фази (етапи), проектуючи їх результати на конкретну людину, 

групу чи соціум.  Відповідно до мети мімікрії ним обираються також форми, 

різновиди, рівні, сфери реалізації політичної мімікрії, залежно від того 

кінцевого результату, на який він розраховує». [26] 

Центром механізму мімікріювання є орієнтація мімікріанта (однієї 

людини чи групи) на досягнення поставленої мети: якомога оптимальніше 

пристосуватися до соціальної ситуації – мінливого або небезпечного (а іноді 

й сприятливого для задоволення певних цілей) соціального середовища. 

Усвідомивши   неможливість відкритої реалізації в суспільстві своїх  потреб 

та інтересів, соціальний актор розуміє, що є інші шляхи – приховані, 

оманливі, імітаційні. Саме «момент усвідомлення соціальним суб’єктом 

необхідності та можливості мімікріювати можна вважати першим соціальним 

актом мімікрійного процесу», адже він уявно спрямовується водночас і на 

себе, і на інших людей,  фіксуючи неминучість, тобто початок 

мімікріювання. Створення  мімікріантом  соціальної технології мімікрійної 

поведінки – складний уявний процес, під час якого із великої кількості 

загальновизнаних стандартів та зразків суспільної життєдіяльності 

обираються виключно  такі, що дозволять отримати (за певних законодавчих 

чи моральних обмежень) оптимальний результат – досягнення бажаної мети.  

Головна його ідея полягає у створенні мімікріантом такої моделі мімікрійної 

поведінки, яка «непомітно «вплелася б у тканину» існуючої інтерактивної 

мережі соціальної системи, не порушивши її цілісності та ціннісно-

нормативної структури, і одночасно дозволила б у її межах реалізувати 

власні наміри та особистісні (чи групові) прагнення і бажання». [27] 

Після того, як виявлено стан і особливості соціального середовища, він 

намагається вибрати певну маску-роль, що найкраще відповідала б 

очікуавнням соціуму та  уможливлювала якомога «достовірнішу» імітаційну 

гру-підробку соціальних ролей, які найкраще ним сприймаються.   Коли 

маска-роль обрана, мімікріант переходить до фази первісного мімікріювання 

– утілення цієї маски-ролі за допомогою деяких інструментів (обманних 
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вербальних кодів, зовнішнього вигляду, жестів, міміки) у соціальні відносини 

з членами того соціуму, до якого він хоче адаптуватися. Імітуючи 

«прибічника   ціннісно-нормативної системи соціуму, мімікріант прагне 

якомога точніше увійти в уявно створену ним роль, щоб переконати 

оточуючих у своїй «приналежності» до їх цінностей». [27] 

Якщо ж сигнали «зворотного зв’язку» свідчать, що в середовищі 

зародився якийсь сумнів у «щирості» мімікріанта, то він мусить негайно 

реагувати на ці сигнали, удосконалити свою маску-роль та відповідну їх 

імітаційну гру [4, с. 84]. За таких умов механізм мімікріювання передбачає 

наступну фазу – повторного мімікріювання, коли мімікріант вимушений 

видозмінювати або повністю оновлювати свою маску-роль. Повторне 

мімікріювання триває стільки, скільки є потрібним мімікріантові для 

досягнення своєї мети.  

Потенційний  мімікріант, уперше схоплюючи об’єкт у його цілісності, 

намагається скористатися своєю пам’яттю задля  того, аби відтворити в уяві 

подібні в його житті ситуації, поведінку свою чи інших, що позитивно раніше 

сприймалася спільнотою. Це здійснюється завдяки «емпіричним розумовим 

процесам, які допомагають репродукувати минулий життєвий досвід для 

використання в сучасному соціально-часовому просторі. Якщо цей підхід 

одразу дає результат, тобто оточуючі сприймають удавану мімікріантом 

маску за дійсну, то  він може, без напруги мислення, реалізовувати свій 

колишній досвід для того, щоб оманливим шляхом досягти  своєї мети». [27] 

Але в реальному житті такий буденний асоціативний підхід може й не 

спрацювати, передусім тоді, коли мімікріант мімікріює уперше, не маючи 

досвіду маскування. Інша ситуація: соціальне оточення, у якому він прагне 

замаскуватися, відчуває обман або нещиру гру. За таких умов у мімікріанта 

виникає нагальна потреба мислити шляхом аналізу й абстрагування. Процес 

мислення, як зазначає У. Джемс, полягає в тому, що той, хто мислить 

«розчленовує відповідне явище і вирізняє в ньому якийсь певний атрибут. 

Цей атрибут він бере за сутнісну сторону явища в цілому, виявляє в ньому 
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властивості і виводить закономірності, що раніше  жодного зв’язку з 

відповідним фактом з його поглядів не мали, але які тепер, після того як їх 

помітили, повинні з ним пов’язуватися» [3, с. 33]. Зауважимо, але, що для 

мислення потрібне вміння виокремлювати не будь-які властивості об’єкта, а 

лише ті, що відповідають правильному, тобто бажаному для мімікріанта 

висновку. Якщо визначати мислення як співвідношення цілого з його 

частинами і зв’язаними з ним властивостями та наслідками, то мистецтво 

мислення мімікріанта можна охарактеризувати двома рисами: 

• проникливістю, або вмінням виявити в якомусь соціальному  факті 

(ціле) його сутнісний атрибут (частину); 

• запасом знань,  або вмінням швидко виявити зв’язок цього атрибуту 

з тим, що підпорядковується йому, що зв’язане з ним і випливає з нього. [27] 

Отже, мімікріант, створюючи у своїй уяві маскувальну роль-гру, не 

просто здійснює розумовий процес, а постійно  вдається до мислення. І чим 

гнучкіший та хитріший  його розум, тим більшого запасу знань він прагне 

здобути і проникливіше буде аналізувати зовнішнє середовище, у якому 

намагається реалізовувати свої наміри оманливим шляхом.  

Виокремлення сутнісного атрибуту мімікріантом відбувається ще в 

початковій фазі мімікріювання, а це означає, що він з самого початку діє 

прагматично. Лише після цього відбувається пошук маски-ролі, пошук 

адекватних до суспільних стандартів вербальних кодів,  мімічних жестів і 

соціальних дій та вчинків. Зауважимо, що об’єкт впливу мімікріанта  - це 

конкретні особи, групи, соціуми, соціальні інститути, соціальні ситуації 

тощо. Сутнісними атрибутами, які мімікріант виокремлює в соціальному 

просторі, можуть бути «певні моральні, ділові, професійні та людські  якості 

об’єкта, його норми, цінності, стандарти поведінки, культурні універсалії, 

традиції, звички тощо». [27] 

Проникливість мімікрійної поведінки полягає в тому, що мімікріант 

обирає найбільш сутнісний та важливий атрибут об’єкта, завдяки своїм 

інстинктивним, практичним та естетичним інтересам і намагається 
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використати його для наслідування, але лише формально, з точки зору 

особистісного визнання. Здійснюється це за допомогою вербальних кодів.  

Таким чином, А. Лобанова зазначає, що соціальна технологія процесу 

мімікріювання складається із таких основних фаз (етапів): 

1) усебічного аналізу (соціодагностики) потенційним мімікріантом 

соціально-економічного, політичного становища й морально-психологічного 

стану та особливостей зовнішньої  ситуації, у якій він опинився випадково 

або прагне адаптуватися для досягнення успіху;  

2) саморефлексії, що дозволяє йому виокремити не тільки особистісні 

бажання й прагнення, але власні здібності і  можливості щодо  вибору 

конкретної найбільш адекватної до цієї ситуації маски-ролі, а також шляхів, 

засобів і процедур її реалізації;  

3) створення структурно-функціональної технології (логічно-

впорядкованого ряду процедур)  маскувальних (імітаційних) дій в  обраній 

соціальній системі, тобто операційного механізму мімікріювання; 

4) вибору обманних вербальних кодів, рухів тіла, одягу, конкретних 

дій і вчинків, через посередництво яких можливо реалізувати поставлену 

мету – увести в оману оточуюче соціальне середовище шляхом розігрування 

обраної маски-ролі; 

5) власне мімікріювання в обраному соціумі за допомогою уявно 

створеної маски-ролі та відповідної до неї імітаційної рольової гри; 

6) здійснення  зворотного зв’язку з об’єктами впливу та, за 

необхідністю, удосконалення або оновлення маскувальної поведінки для 

продовження мімікріювання чи його повторення доти, доки не буде 

досягнута мета. [26, с. 148-149] 

Логіка створення технології мімікріювання цілком залежить від тієї 

мети, що ставить перед собою мімікріант, системи культури, у якій мімікрія 

виробляється та реалізується, і соціальних характеристик соціуму, де вона 

запроваджується. Ефективність створення і реалізації процесу мімікрії 

уможливлюється, виключно інтелектуальними (розумовими) здібностями 
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мімікріанта: чим він хитріший, тим витонченішою буде його мімікрійна 

діяльність.  

Отже, соціальний механізм політичної мімікрії за певних умов може 

набувати «усталеної системи взаємодій соціальних акторів різних типів та 

рівнів, кінцевим результатом яких є задоволення певної суспільної потреби» 

[18, с. 8].  За  умов відносної сталості мімікрійної поведінки груп чи соціумів 

у соціально-часовому просторі є підстави стверджувати про соціально-

мімікрійний стан суспільства, що спостерігається особливо в суспільствах з 

тоталітарним політичним режимом або в  кризові (перехідні, 

трансформаційні) періоди суспільного життя. 

 

 

2.6. Особливості, види та форми прояву політичної мімікрії та 

очорнювання репутації 

 

Політична мімікрія як специфічний спосіб адаптивної поведінки людей 

залежно від мети її носіїв, сфер мотивації її носіїв та суспільних умов може 

виявлятися в різних формах і видах. Розгляд політичної мімікрії в контексті 

соціологічної теорії потребує з’ясування її змісту, структури, здійснення 

типологізації за різними ознаками.  

Можна вважати, що найпоширенішими в повсякденному житті за 

цільовою ознакою є три основні форми мімікрійної соціальної поведінки: 

мімікрія-захист, мімікрія-успіх (ціледосягнення успіху) і соціальний 

міметизм. [27] 

Політична мімікрія-захист – це такий тип соціальної поведінки, коли 

«соціальний суб’єкт свідомо, усупереч своїм ціннісним орієнтаціям, 

пристосовує власну поведінку під узвичаєні в певний історичний період часу 

суспільні норми та цінності, не сприймаючи їх як імператив, і реалізує в 

повсякденному житті імітаційну технологію адаптаційної поведінки». [27] Це 

вимушений адаптаційний спосіб життєдіяльності, зумовлений дисфункціями 
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мікро- чи макросистеми. Мета мімікрії-захисту – виживання шляхом 

пристосування до навколишнього середовища, соціального простору, який 

через певні умови перебуває в незбалансованому стані і не влаштовує 

конкретного індивіда. Цей тип мімікрії необхідний людям, аби «вижити, 

пристосовуючись до несприятливих обставин, які вони не можуть не 

зрозуміти і не здатні змінити, а тому вони обирають майже єдино придатний 

для них шлях – адаптуватися, уводячи в оману тих, хто змусив їх 

мімікріювати. Виходячи з цілей і мотивів мімікрії-захисту пропонується 

вирізняти два її різновиди: інтроспективний та екстраспективний». [27] 

Поруч із захисною формою мімікрії досить поширеною в сучасному 

житті (за цільовою ознакою) є також мімікрія-успіх (досягнення успіху). 

Назва цієї форми політичної мімікрії ніби сама говорить про свій зміст, який 

полягає в прагненні людини досягти відповідних матеріальних або 

соціально-статусних привілеїв у суспільстві. Це такий спосіб життєдіяльності 

певної категорії людей, коли вони розробляють і втілюють в життя 

мімікрійну модель своєї соціальної поведінки, що дає їм можливість, 

«майстерно маскуючи свою справжню мету, яка суттєво різниться від 

суспільних настанов і вимог, досягти бажаного, іноді навіть будь-якою 

ціною». [27] 

Соціальний міметизм являє собою таку специфічну форму політичної 

мімікрії, за якої людина прагне якомога точніше копіювати поведінку та 

образ інших людей, загальновизнаних у певному соціальному середовищі 

авторитетів і лідерів, набуваючи як зовнішньої, так і внутрішньої ціннісно-

орієнтаційної схожості на них. Мета суб’єкта-носія такої форми політичної 

мімікрії може полягати і «в захисті себе від неприйнятного для його 

внутрішнього світу навколишнього життя, і в приверненні у такий спосіб 

уваги до себе з боку соціуму». [5, c. 2] 

Основними способами реалізації мімікрії (трьох її основних форм) з 

огляду на невід’ємні її атрибути (соціальну маску-роль та імітаційну рольову 

гру) є, насамперед, імітація (підробка), лицедійство, містифікація.  



55 

 

Імітація (підробка) – це «такий спосіб реалізації політичної мімікрії, 

коли суб’єкти (індивіди, групи), усупереч особистісним чи груповим 

цінностям-нормам, імітують (підробляють) визнані та поширені в тому 

середовищі, до якого вони прагнуть пристосуватися, зразки, стандарти й 

моделі поведінки авторитетів». [27] Прагнучи пристосуватися, мімікріанти 

розробляють і втілюють у життя маску-роль, що найточніше імітує таку 

модель поведінки, яка найбільш визнавана соціумом і схвалюється його 

більшістю. Імітація дозволяє мімікріанту нібито ідентифікувати себе із 

домінуючими в соціумі цінностями та нормами поведінки, а де-факто 

залишитися «вірним собі», маючи зовсім іншу систему ціннісних орієнтацій. 

Імітація як спосіб підробки мімікріантом своїх вчинків та дій під 

загальновизнані стандарти поведінки уможливлює реалізацію різних форм 

політичної мімікрії. Так, скажімо, «за умов аномії в суспільстві підлітки і 

молодь найчастіше обирають імітацію як надійний і легкий шлях 

пристосування до його дисфункцій». [27] 

Інший спосіб реалізації політичної мімікрії – лицедійство. Це такий 

спосіб реалізації, як правило, мімікрії-успіху, коли людина, перевтілившись у 

мисленнєво створену нею маску-роль, розігрує деяку імітаційну гру, яка 

дозволяє їй навмисне видозмінювати навколишнє середовище, нібито 

пристосовуючи його під себе, примушуючи інших людей грати точно 

визначені для них соціальні ролі виключно задля досягнення власних 

амбітних задумів. На відміну від «імітації, лицедійство має менш 

імпульсивний характер. Лицедійству передує віртуозно обміркований і 

розроблений сценарій, який зазвичай режисує сам ініціатор політичної 

мімікрії. Здебільшого він сам і здійснює його, залучаючи довірених осіб, 

однак першу скрипку залишає за собою». [27] 

Ще одним способом реалізації політичної мімікрії є містифікації. Такі 

характерні особливості містифікацій, як загадковість, таємничість, 

незрозумілість, навіть вплив потойбіччя, дозволяють певним особистостям  

чи групам розігрувати маски-ролі, які уможливлюють їх владарювання над 
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іншими. Одним із проявів містифікацій для мімікрії-успіху є «єзуїтство, 

сутність якого полягає в тому, що його ініціатори і безпосередні втілювачі 

під маскою пророків, месій і рятівників батьківщини, а подекуди й усього 

людства, силоміць примушують людей підкорятися їхній волі, мімікріювати 

заради виживання». [27, с. 135-154] 

Ю. Щербатих класифікує засоби здійснення процесу обману. Для форм 

прояву політичної мімікрії  процес обману є  базою, основою, підгрунттям, 

завдяки якому здійснюється імітація, лицедійство та містифікація, що, у свою 

чергу, уможливлюють реалізацію різних форм політичної мімікрії за 

цільовою ознакою. А обманні вербальні коди, одяг, мова рухів є 

універсальними засобами здійснення обману під час усіх названих способів 

мімікрії: імітації, лицедійства та містифікацій. До обманних вербальних 

кодів, якими послуговується людина в процесі мімікріювання, належать  

неправда, вигадки, лестощі, фальсифікації, жарти тощо. [52] 

Неправда (брехня) полягає в тому, що мімікріант говорить те, чого 

насправді не було або немає, тобто на «біле» говорить «чорне» чи навпаки. 

М. Монтень зазначає, що слово «брехати» означає «йти проти власної волі», 

іншими словами до брехні вдаються ті, «хто говорить одне, а має на думці 

інше» [28, с. 29]. Говорити неправду – це означає говорити ті речі, які не 

відповідають дійсності. До неправди можна віднести також викривлення, 

спотворення конкретних фактів. «Якщо б брехня, подібно до істини, - 

зазначає М. Монтень, - була одноподібною, наше становище було б значно 

легшим. Ми вважали б достовірним те, що суперечить тому, що говорить 

брехун. Проте протилежне до істини має сотні тисяч обличь і немає меж» 

[28, c. 31].  

Вигадки зводяться до того, що мімікріант вигадує якісь факти, легенди, 

історії, яких по відношенню до об’єкта його впливу насправді взагалі не 

було, і він точно знає, що не буде і в майбутньому. Вигадане «існувало та 

існує лише в його уяві, а за умов маскування справжніх цілей набуває 
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вербального втілення для переконання об’єкта впливу у намірах мімікріанта, 

якому важливо і необхідно переконати оточуючих у їх правдивості». [27] 

Лестощі мімікріант використовує для того, щоб хитрощами досягти 

своєї мети. Це можуть бути або нещира похвала, або нещирі компліменти. 

Говорячи комплімент, іноді підкреслюють, що це не лестощі, а констатація 

факту, чим прагнуть переконати людину у щирості свого зауваження. Д. 

Честерфілд у своїх всесвітньо відомих «Листах до сина» писав: «Ніякі 

лестощі не можуть бути для жінок занадто грубими або занадто низькими: з 

жадобою поглинуть вони навіть неприховані і з подякою приймуть 

найпідліші і ти спокійно можеш облещувати будь-яку жінку, підносячи в ній 

усе що завгодно, починаючи від розуму і закінчуючи вишуканою 

витонченістю її віяла» [47, c. 67].  

Фальсифікації – це такий обманний вербальний код, за якого 

мімікріант, спотворюючи факти, замінює дійсне оманою, уявним. Він 

«підмальовує реальність під необхідну для його мімікріювання підробку, тим 

самим уводячи в оману оточуючих. Це зробити неважко, адже люди, 

знаходячись, скажімо, в несприятливих умовах завжди прагнуть відчути 

зміни на краще, тому носії політичної мімікрії нерідко вдаються до 

фальсифікацій». [27] 

Жарти також є обманним вербальним кодом. [29, c. 41] Досить 

поширена в повсякденному житті думка про те, що в кожному жарті є 

частина правди, створює сприятливу атмосферу для реалізації мімікріантом 

своєї мети. Якщо об’єкт впливу сприймає жарт стовідсотково як жарт і не 

припускає обману, то для мімікріанта створюється сприятлива атмосфера для 

продовження своєї гри.  

Щодо очорнювання репутації, для, слід визначити суміжні з 

очорнюванням типи персональних атак. За Дж. Смартом та Е. Ширєвим вони 

поділяються на:  

«Мілкі випади», що фокусуються на епізоді, акції чи твердженні 

кандидата, який може ставити питання про довіру, чесність, доброчесність, 
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щедрість або порядність цієї людини. У цьому типі атаки мета нападаючих 

полягає в дратуванні та відволіканні своїх опонентів так, що атаки 

створюють сукупний репутаційний збиток або примушують жертву надмірно 

реагувати. [74] 

Фальсифікації базуються на брехні, яку, при поширенні, стає важко 

відрізнити від реальних фактів. Очорнювачі намагаються навмисно 

асоціювати політичне повідомлення супротивника з нібито аморальними 

діями або іншими серйозними недоліками. Ігнорування атаки може здаватися 

прийняттям фальсифікацій. Заперечення вимагає часу та ресурсів, і це може 

призвести до спекуляцій. [74] 

Власне очорнювання репутації -  це серйозні прямі звинувачення, 

претензії чи іншої інформації на основі відомих фактів. Такі атаки ведуть до 

моральної шкоди їх противника. Іккс і Шираєв стверджують, що типи цієї 

технології можна класифікувати за допомогою методів, використовуваних в 

нападці, виділяючи сім основних способів [65]: 

Анонімна брехня може включати в себе фальсифікації «біографії або 

невідповідної поведінки, відхилення, або містять підроблені свідчення про 

невідповідні соціальні зв’язки індивіда» чи політичних асоціацій. [65] 

Невірне цитування - це метод очорнювання, що складається з двох 

практик: опускання важливих деталей з цитати та/або цитування поза 

контекстом. Цей метод також може посилатися на «маніпулятивний вибір 

«невдалої» фотографії, зробленої в незручній ситуації», яка потім 

висміюються. В епоху «фотографії реальності» в соціальних мережах 

небезпека візуальних спотворень політичних подій у новинах стає дуже 

реальною. Наприклад, невдалі (для «жертви») фотографії, які навмисно 

використовують журналісти, щоб показати «політика з найменш вражаючої 

сторони», такі як фото президента Буша, що тримає плачучу дитину. [65] 

Заглушення є довготривалим методом очорнювання і часто робиться 

уже після смерті певного індивіда. Відбувається «стирання пам’яті» - 

очорнювач намагається стерти «загальнодоступний запис» із колективної 
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пам’яті, уникаючи будь-яких посилань на людей-жертв та їх роботу. Ще в 

давнину «єгиптяни, римляни та інші культури застосували санкції пам’яті 

проти правителів та публічних діячів, котрих ганьбили, як-от фараон Ехнатон 

та римські імператори Калігула й Нерон». Їх образи були знищені, а їхні 

імена були стерті. [65] 

Акти вандалізму ґрунтуються на символах, що представляють людину 

або групу, - вони стають об’єктами насильницьких дій очорнювачів. 

Наприклад,  у січні 2014 року статуя більшовицького лідера В. Леніна 

постраждала від низки нападів в Україні, після яких у пам’ятника були 

відламані кінцівки, а сама статуя розфарбована, покрита образами й 

свастиками, та навіть змащена екскрементами. [65] 

Обзивання зазвичай з’являється у формі «швидкої, короткої образи, 

глузування або застосування конкретних, демонізуючих міток». В політиці 

ідеологічні приписи, такі як «комуніст», «фашист», «нацист», «капіталіст», 

«імперіаліст», «терористи» тощо, швидко прив’язуються до політичних 

лідерів та чиновників. Висміювання - це цілеспрямоване і презирливе 

перебільшення або спотворення в комічному контексті. Його приваблива 

природа допомагає «очорнювачам зобразити своїх жертв як слабких, 

ірраціональних або лицемірних». Результатом є применшення важливості 

політичної сили. Некомпетентність і незнання - це улюблені теми для 

висміювання. [65] 

Ствердження про особу, яка переживала психічні захворювання в 

минулому, є загальним методом очорнювання внаслідок «прикріплення 

сильної соціальної стигматизації, пов’язаної з психологічними розладами». 

Цей наклеп часто пов’язаний з «поняттями божевілля, безумства, відсутності 

раціональності, нестабільності та ірраціональності». При посиленні 

російсько-української агресії влітку 2014 року, почав з’являтися ряд статей, 

що стверджували, що В. Путін був «нестабільним», «неврівноваженим» 

тощо. [65] 
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Звинувачення в «аморальній» сексуальній девіації також є зброєю в 

арсеналі очорнювання репутації. Будь-які аморальні відхилення, особливо у 

відношенні сексуальної поведінки, можуть сприяти індивідуальним нападкам 

на репутацію. Короткотермінові спроби очорнювання «часто ґрунтуються на 

ствердженні «неморальних» дій, таких як позашлюбні стосунки». 

Довготермінові нападки вимагають тверджень про продовжувану «не 

нормальну» поведінку. [65] 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Концепти мімікрії та очорнювання репутації логічно підпадають під 

розгляд через підхід соціальної драми, адже суміжність соціальної 

драматургії та названих комунікативних технологій виявляються у тому, що 

соціальна комунікація є завжди драмою (конфліктом); соціальна роль, сцена, 

театр, маска, поле репутації є для актора, так само, як і для суб’єкта 

драматургічного підходу, невід’ємними атрибутами соціальної поведінки; ті, 

хто комунікують (з точки зору впливу на інших) розігрують свої ролі 

виключно на соціальній арені «за певними шаблонами», і ці ролі мають бути 

«схвалені іншими», інакше втрачається сенс мімікріювання; у випадку 

очорнювання, акт також справляється «для інших» - на публіку і має бути 

підтриманий нею (чи її частиною). Крім того, драматургічний підхід та 

«стратегічна» інтеракція мають схожу будову з зазначеними 

комунікативними технологіями: агент, аудиторія, цілі. 

Мімікрія і очорнювання репутації є технологіями, що мають 

комунікативний характер і можуть реалізовуватися задля зміни громадської 

думки щодо певного об’єкту чи жертви. І політична мімікрія, і очорнювання 

репутації як комунікативні технології виводять на перший план маніпуляцію 

політичною свідомістю людини, що є досить небезпечним явищем, оскільки 

відсутня відповідальність за зловживання певними знаннями в угоду 
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політичних сил або олігархічних груп. Проте комунікативні, маніпулятивні 

технології активно використовуються, що спотворює політичну комунікацію 

як таку. 

В цілому, очорнювання репутації є «навмисним і сталим зусиллям, 

здійснюваним із метою завдання шкоди репутації чи підриву довіри до 

індивіда. Класифікація методів очорнювання включає в себе анонімну 

брехню; невірне цитування; заглушення; акти вандалізму; обзивання; 

апеляцію до психічних захворювань; звинувачення в неадекватній 

сексуальній поведінці. Також, цей концепт можна розглядати з позицій 

фокусу, часу та імпульсу очорнювання. 

Політична мімікрія визначається «наслідування; складний комплекс 

захисних заходів і пристосувань соціально-політичного характеру, що 

дозволяють вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, 

для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності» та 

«вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях». Мистецтво мислення 

при мімікрії можна охарактеризувати проникливістю, або вмінням виявити в 

якомусь соціальному факті (ціле) його сутнісний атрибут (частину) та 

запасом знань самого актора. Найпоширенішими в повсякденному житті за 

цільовою ознакою є три основні форми мімікрійної соціальної поведінки: 

мімікрія-захист, мімікрія-успіх (ціледосягнення успіху) і соціальний 

міметизм. Основними способами реалізації мімікрії (трьох її основних форм) 

з огляду на невід’ємні її атрибути (соціальну маску-роль та імітаційну 

рольову гру) є, насамперед, імітація (підробка), лицедійство, містифікація. До 

обманних вербальних кодів, якими послуговується людина в процесі 

мімікріювання, належать  неправда, вигадки, лестощі, фальсифікації, жарти 

тощо. 

Завдяки таким технологіям як політична мімікрія та очорнювання 

репутації, політичні суб’єкти вдаються до впливу на масову свідомість, щоб 

забезпечити підтримку власним діям. 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНА ФІКСАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКАХ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Емпіричні показники комунікативних технологій в 

політичному процесі 

 

Для успішної передачі посилу (і тим самим успішної реалізації 

процесу мімікрії) потрібно стежити за всіма можливими комунікаційними 

елементами, оскільки політична мімікрія реалізується в багатьох формах і 

проявах, які можуть бути як вербальними, так і невербальними. 

Абстрагуючись від невербального (міміки, жестів, зовнішнього вигляду – 

тобто іміджу, що уже був досліджений Аллою Бобрук [4]), варто сказати, що 

усе вербальне може бути переконвертованим у текст. Аналіз політичного 

тексту дає можливість визначити мімікрію «тут і зараз», за наміром, а не 

post-factum, як це було б у випадку опитування населення про оцінку 

діяльності політика. Для остаточного визначення наявності елементів і 

ступеня політичної мімікрії можна використовувати метод включеного 

спостереження (коротко-, середньо- і довгострокового), але це тривалий і 

досить незручний процес. Тому, такий метод, як контент-аналіз є одним з 

найдієвіших політико-комунікаційних методів. [6, c. 37] Відповідно, щоб 

визначити природу мімікрії політика, вивчають тексти, а з точки зору 

візуальної соціології - манеру його виступів, жести, відео- і аудіозаписи його 

виступів. Політична програма кандидата також є зверненням до електорату і, 

більш того, дає можливість простежити наміри політика і поставити питання 

про наявність мімікрійних елементів в ній. 

У даній роботі пропонується варіант фіксації  проявів політичної 

мімікрії завдяки контент-аналізу висловлювань політиків – в даному випадку, 

програм. Основу-вибірку проведеного дослідження (див. Додаток А) склали 
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передвиборчі програми кандидатів та кандидаток у Президенти України 2014 

року (в кількості 21-ої, що дорівнює кількості самих кандидатів) [35], 

оскільки «гонка» за цю посаду яскраво відображає позиції політиків, 

окреслює поле їх діяльності, дає можливість впливати на масову свідомість 

та вибір громади. Президент виступає «гарантом» держави, і, відповідно, 

його роль на політичній арені з точки зору народу є вагомою. Програма 

містить у собі не лише конкретні цілі та завдання, обіцянки, а й специфічні 

мовні конструкції, що дозволяють кандидаткам та кандидатам 

самопрезентуватися, запам’ятатися та встановити контакт з виборцями. 

В рамках дослідження було виділено гіпотезу про те, що сутність 

використання політичної мімікрії кандидатами полягає в демонстрації 

рівності (зближеності) між кандидатами в Президенти і цільовими групами 

виборців. 

Програми кандидатів було проаналізовано по попередньо розробленим 

категоріям аналізу. 

Передвиборча програма є зверненням та закликом до електорату, що, 

відповідно, передбачає використання референційних об’єктів (займенників), 

котрі й були піддані аналізу для доведення чи спростування висунутої 

гіпотези про те, що сутність використання політичної мімікрії кандидатами 

полягає у демонстрації рівності (зближеності) між кандидатами та цільовими 

електоральними групами. 

Згідно Лінгвістичного енциклопедичного словника, референт (від 

англ. refer - співвідносити, посилатися; лат. referentis – той, що відносить, 

зіставляє) - об’єкт позамовної дійсності, який має на увазі мовець, 

вимовляючи даний мовний відрізок; предмет референції. Термін «референт» 

був введений в 1923 Ч. Огденом і А. А. Річардсом насамперед для того, щоб 

підкреслити непрямий характер відносини референта до імені, з яким 

референт пов’язаний лише за посередництвом поняття. Поширене в сучасній 

логіці, філософії та лінгвістиці терміновживання не узгоджується з цим 

розумінням: відношення референції («вказівки», «співвіднесення») зазвичай 
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встановлюється безпосередньо між референтом (референційним об’єктом) і 

«вказуючим на нього», «відсилаючим до нього» мовним вираженням. [24] 

Тобто, референційний об’єкт вказує на те, про/до кого іде звернення 

мовця. Референційними об’єктами можуть виступати самі мовці (апеляція до 

себе), аудиторія, треті особи тощо.  В даному випадку, згідно з 

комунікаційним характером виступу, що містить у собі мімікрію, загальний 

посил націлений від мовця (політика та команди) на аудиторію. Тим самим, в 

даному випадку, контент-аналіз пересікається з методом інтент-аналізу через 

наявний аналіз референційних об’єктів, проте відмежовується від інших 

характеристик «аналізу намірів», таких, як імідж, темпоральні 

характеристики та, зокрема, дескрипторів інтенцій [34, с. 167-168]. В фокус 

дослідження потрапляє суто відношення між мовцем та аудиторією, їх 

співставлення чи роз’єднання за допомогою вживаних займенників. 

Так, одним з вагомих показників політичної мімікрії є засвідчення 

політиком «співставлення», «знесення себе до рівня» публіки – 

проголошення спільних цілей, цінностей, планів, зокрема реалізується у 

використанні займенника «ми» та похідних його форм, прислівників «разом», 

«спільно»; утримання від розмежування «я» та «ви» - котре висвітлюється як 

єдине ціле. 

Як зазначають дослідники, референційні об’єкти дозволяють в процесі 

аналізу відмічати, на кого направлені інтенції (в даному випадку, все 

повідомлення): «на себе» («я»), «на опонента» («вони») [33], що в даному 

випадку не досліджується, на аудиторію.  «Якщо при описі роботи згадується 

суб’єкт дії, то частіше це - «ми», а не «я», що підкреслює приналежність до 

певного кола та ін.» [23, c. 61], відповідно, в даному випадку, «ми» 

вказуватиме на приналежність мовця (політика) до єдиної групи з 

аудиторією, їх співставлення, тоді як «я» вказуватиме на особистість мовця, а 

«ви» - буде співвідноситися зі зверненням до самої аудиторії, але 

«відмежованої», окремої від політика. 
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Тож, «зближенню» відповідає займенник «ми» (з похідними формами 

«нас», «нам», «нами», «наш», «наші» тощо), а «дистанціюванню» від 

виборців – «я» (з похідними) як кандидат/кандидатка, що було доповнено 

також займенником «ви» (з похідними формами) як звернення до електорату, 

котрі вважатимуться окремими від самих кандидатів. 

Окрім «авторського» підходу до визначення мімікрії через 

займенники, до уваги пропонуються також і інші варіанти розгляд явища 

мімікріювання у політичних текстах. 

Щодо емпіричних показників політичної мімікрії, котрі можуть бути 

виділені у ході аналітичних досліджень при роботі з документами, слід 

виділити фіксацію способів реалізації мімікрії, таких як імітація (зміщення 

ціннісної орієнтації), лицедійство («гра за сценарієм») та містифікацію 

(втаємничування). Також увагу потрібно звертати на вербальні коди – 

неправду, вигадки, лестощі, фальсифікації (спотворення), жарти тощо.  

Також, А. Бобрук вважає демонстративний популізм проявом 

політичної мімікрії [5, с. 604], популізм передбачає своєрідний стиль 

риторики та запам’ятовування позиції політика, оскільки здійснюється через 

«сильні» висловлювання. Стиль написання передвиборчої програми не 

передбачає наявність розмовної лексики, особливих конструкцій виразів для 

підсилення емоційної компоненти речень, проте у програмах часто-густо 

застосовуються слогани (гасла), що є своєрідним концентратом політичної 

мімікрії (вираженої в популізмі). 

Окрім того, при ціннісно-орієнтованому підході розкриваються в самій 

цільовій спрямованості як мімікрія (апеляція актора до цінностей), так і 

очорнювання репутації, направлена на «особисте життя, поведінку, цінності 

та індивідуальність своїх жертв». 

Очорнювання репутації реалізується за допомогою «нападів» у вигляді 

вербальних і невербальних атак, включаючи мовні образи, чутки, 

оголошення, брошури, карикатури тощо. В результаті кампанії по 

очорненню, окремі особи можуть перестати визнаватися їх професійним 
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співтовариством або членами їх соціального чи культурного середовища. [72, 

p. 115]  

Згадуючи класифікацію методів очорнювання, що включає анонімну 

брехню (фальсифікація біографічних фактів); невірне цитування (опускання 

деталей з контексту цитат); заглушення («стирання» опонента з колективної 

пам’яті); акти вандалізму (виконуються на об’єктах, що символізують 

жертву); обзивання (застосування коротких негативних міток); апеляцію до 

психічних захворювань (стигматизація психологічних розладів); сексуальні 

відхилення (звинувачення в неадекватній сексуальній поведінці) [65], варто 

зазначити, що ці типи очорнювання можуть підлягати емпіричній фіксації за 

допомогою арсеналу соціологічних методів. Очорнювання репутації 

реалізується за допомогою «нападок» у формі як вербальних, так і 

невербальних атак, серед яких специфічні фігури мови, наклеп, поширення 

чуток, малюнки-карикатури, замовні статті, листівки тощо. 

Так, доцільно розглядати можливість фіксації очорнювання репутації 

через призму рекламних практик (в даній роботі це, в більшій мірі, 

представлено через візуальні методи аналізу, а також через обґрунтовану 

теорію).  Відповідно, відбувається категоризація та субкатегоризація 

очорнювання репутації за змістом: 

▪ В якій сфері відбувається очорнювання? 

▪ Хто/що є ціллю очорнювання репутації? 

▪ До чого апелює повідомлення? 

▪ Що саме виступає причиною для атаки? 

▪ Тощо. 

Візуальний аналіз (за П. Штомпкою) представляє собою аналітичне 

заключення на декількох рівнях поглиблення у аналізований об’єкт [51]: 

▪ Дискурсивний аналіз (ситуація); 

▪ Герменевтичний аналіз (інтерпретація авторства, громадської 

позиції, мети, упереджень, стереотипів, застосованих сфер тощо); 

▪ Герменевтика самого образу (герої, відношення до автора, дії); 



68 

 

▪ Семіотичний аналіз (зовнішній та внутрішній, видимий і 

прихований); 

▪ Структурний аналіз (норми, правила, ідеї, цінності тощо). 

Такий підхід дозволяє окремо проаналізувати кожен з візуальних 

матеріалів очорнювання та зробити загальний висновок про наповнення 

таких матеріалів на певну тематику. 

Оскільки підґрунтям очорнювання є концепт «негативних кампаній», 

доцільно також зазначити, що емпіричними показниками фіксації цього 

концепту є визначення приналежності матеріалів до виду реклами: 

▪ Агресивна реклама (що конкетно напрямлена на підрив 

репутації); 

▪ Контрастна реклама (для висвітлення бажаного агента у 

«хорошому» світлі на фоні негативу опонента-жертви). [61] 

Таким чином, арсенал соціологічних методів аналізу візуальної та 

невізуальної інформації дає змогу ширше охопити концепти очорнювання 

репутації та політичної мімікрії, та продемонструвати його соціальний ефект 

не лише для конкретного індивіда чи його/її групи, а й можливі глобальні 

наслідки зміни ставлення до конкретних публічних персон, лідерів думок (а 

це може призвести до зміни суспільних настроїв, зокрема в добу глобалізації 

та «інформаційного суспільства» [41]). 

 

 

3.2. Аналіз проявів політичної мімікрії під час електоральної 

кампанії на президентських виборах в Україні у 2014 р. 

 

Політична мімікрія реалізується у багатьох формах і проявах, котрі 

можуть бути як вербальними, так і невербальними. Основною задачею 

мімікріанта є, як було зазначено, виживання (захист) – прагнення «утримати 

місце» або досягнення успіху – реалізація егоїстичних цілей. Мімікріант 
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адаптується до середовища та наслідує його, уявно зближуючись з ним, у 

випадку політиків – з публікою, аудиторією, виборцями тощо. 

 У даному дослідженні увага концентрується на мовних засобах 

політичної мімікрії – їх проявах. Відповідним методом було обрано контент-

аналіз. 

 Основу-вибірку дослідження склали передвиборчі програми кандидатів 

на пост Президента  України 2014 року, оскільки «президентська гонка» 

яскраво відображає позиції політиків, окреслює поле їх діяльності, дає 

можливість впливати на масову свідомість та вибір громадян. Президент 

вважається гарантом держави, тому його роль на політичній арені з точки 

зору народу є вагомою. Передвиборча програма містить у собі не лише 

конкретні цілі та завдання, обіцянки тощо, а й специфічні мовні конструкції, 

що дозволяють кандидатові самопрезентуватися, запам’ятатися та 

встановити контакт з виборцем. 

В межах дослідження було виділено наступні гіпотези: 

1. Сутність використання політичної мімікрії кандидатами полягає у 

демонстрації рівності (зближеності) між кандидатами у президенти та 

цільовими групами виборців. 

2. Найбільш поширеною формою політичної мімікрії є імітація. 

3. Найбільш застосовуваним обманним вербальним кодом є неправда 

(брехня). 

4.Серед цінностей, до яких з допомогою мімікріювання апелюють 

кандидати в президенти, домінує апеляція до єдності. 

5. Кожен з кандидатів використовує гасла (слогани) у передвиборчий 

програмі як форму демонстративного популізму, що є проявом політичної 

мімікрії.  

Проаналізувавши програми кандидатів за попередньо розробленими 

категоріями аналізу було отримано ряд висновків. 

Подібно до мімікрії біологічної, мімікрія політична також має інтенцію 

до маскування «під середовище» - зближення, демонстрація рівності з 
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електоратом. Зачасту політики натякають на «спільні зусилля», «єдність» 

тощо, тобто, те, що репрезентує наближеність політичного діяча до народу. 

Передвиборча програма є зверненням та закликом до електорату, що, 

відповідно, передбачає використання займенників, котрі й були піддані 

аналізу для доведення чи спростування першої гіпотези. «Зближенню» 

відповідає займенник ми (з похідними формами «нас», «нам», «нами», 

«наш», «наші» тощо), а «дистанціюванню» від виборців – «я» (з похідними) 

як кандидат, що було доповнено також займенником «ви» (з похідними 

формами) як звернення до електорату, котрий вважатиметься окремим від 

кандидата. 

На рис. 3.1 показано динаміку використання вказаних займенників з та 

без похідних форм, на основі чого було класифіковано кандидатів за 

інтенціями до зближення чи дистанціювання від виборців. Лише два 

кандидати з 21 (П. Порошенко та Ю. Бойко) продемонстрували достатнє 

переважання «ми» над «я» та «ви», тобто прагнення до демонстрування 

рівності, близькості з народом. Ще двоє кандидатів (Ю. Тимошенко та В. 

Рабинович) мають приблизно рівне співвідношення між близькістю та 

дистанцією, тому займають серединні позиції. 38% кандидатів (8 з 21) 

частіше використовували орієнтованість на себе, відокремленість, 

застосовуючи слова «я» та «ви» (О. Ляшко, А. Гриценко, О. Богомолець та 

ін.). Також в ході аналізу було виявлено особливі групи кандидатів – ті, хто 

майже не використовували займенників (три та менше за кожним виміром) – 

так звані «абстраговані» (П. Симоненко, О. Тягнибок та ін.), котрі увагу 

приділяли саме безособовим програмним засадам (33% - 7 з 21); та група 

«абстрагованих з наміром», де кількість використаних займенників є 

відносно невеликою (п’ять), проте програма спрямована на зближення (С. 

Тігіпко – кількість «ми» переважає над к-тю «я» та «ви») або на 

дистанціювання (В. Саранов – привілеює особистісне над спільним). 

Відповідно, сутністю політичної мімікрії у передвиборчій кампанії 

2014 р. в Україні не є демонстрація зближеності з народом, оскільки 
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застосовувалися різні форми звертання до електорату, а «абстрагування» від 

звернень та «дистанціювання», орієнтація на різницю між кандидатом та 

виборцями представлено у значно більшому обсязі. 

 

 

Рис. 3.1. Використання референційних об’єктів («займеників») 

 У ході аналітико-дослідницького розділу кваліфікаційної роботи було 

виявлено три основні способи реалізації політичної мімікрії – імітацію 

(застосування прийнятих стандартів; пропаганда цінностей, близьких 

народові), лицедійства (примушення інших грати визначені ролі), 

містифікації (використання загадковості, невизначеності). Другу гіпотезу 

(див. рис. 3.2) було підтверджено, адже 50% прийомів політичної мімікрії 

припадає саме на імітацію – підробку особистісних чи групових цінностей-
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норм під  визнані та поширені  в середовищі електорату, до якого вони 

прагнуть пристосуватися, використання зразків, стандартів й прийнятих 

моделей поведінки. 

 

 

Рис. 3.2. Способи реалізації мімікрії у передвиборчих програмах 2014р. 

Щодо мовних засобів у проявах мімікрії було виділено неправду 

(брехню), вигадки, лестощі, фальсифікацію (спотворення фактів) та жарти 

(іронізацію). Логічно, що іронія була використана лише одноразово (у 

програмі В. Рабиновича), адже передвиборча програма є офіційним 

документом, де жарти не є цілком доречними. Натомість, неправда, вигадки, 

лестощі та фальсифікація були використані майже у рівній кількості серед 

усіх передвиборчих програм (див. рис. 3.3). Проте, А. Лобанова вважає, що 

неправда (брехня) є базовим вербальним кодом для інших видів прояву 

політичної мімікрії [27, с. 101], тому третю гіпотезу було також 

підтверджено.  
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Рис.  3.3. Використання вербальних кодів 

 

Імітаційна практика як пропаганда певних значущих середовищу 

цінностей та норм у політичній мімікрії займає значне місце, тому було 

поставлено питання про те, до яких саме загальносуспільних цінностей 

політики апелюють задля успішної реалізації процесу мімікріювання. За 

допомогою категоризації було виділено 35 основних використовуваних у  

передвиборчих програмах слів-вказівок на цінності. Гіпотезою було висунуто 

припущення про те, що найбільш уживаною є апеляція до цінності 

«єдность», що набула надвисокого значення у промовах політиків за часу 

ЄвроМайдану. За підрахунками (рис. 3.4), «єдність» вживалася у 7 

програмах, що є високим результатом, але програє апеляції до «безпеки» 

(зустрічається 11 разів) – цей факт можна пояснити як наслідок інших 

суспільних зрушень, а саме зміною відносин між Україною та Російською 

Федерацією. У 9 програмах було вжито апеляцію до «рівності» у народі, у 7 

пропагувалася така чеснота, як «доброта», у 6 – справедливість та розвиток 

як особистості, так і суспільних сфер. Таким чином, найбільше звернення 

було до цінності «безпека» (та захист), а національно-мобілізуюча ідея 

єдності, була хоч і не на другому плані, але поступалася двом іншим 
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цінностям. Відповідно, гіпотезу про привілеювання у програмах кандидатів 

цінності єдності було відхилено. 

 А. Бобрук вважає демонстративний популізм проявом політичної 

мімікрії [5, с. 604], популізм передбачає своєрідний стиль риторики та 

запам’ятовування позиції політика, оскільки здійснюється через «сильні» 

висловлювання. Стиль написання передвиборчої програми не передбачає 

наявність розмовної лексики, особливих конструкцій виразів для підсилення 

емоційної компоненти речень, проте у програмах часто-густо застосовуються 

слогани (гасла), що є своєрідним концентратом політичної мімікрії 

(вираженої в популізмі). Відповідно, було досліджно використання слоганів у 

передвиборчих програмах кандидатів на пост Президента України у 2014 

році. Як гіпотезу було взято припущення, що кожен (100%) кандидатів 

використовують слогани, тим самим самопрезентуючи себе й свою програму 

і звертаючись до популізму. Результат (показано на рис 3.5) виявився 

наступним: 8 з 21 кандидатів (38%) не використовували, або вказували лише 

один слоган у тексті своєї програми. Інші 13 кандидатів (62%) 

використовували 2 чи більше слоганів. Найбільшу кількість гасел містять 

програми Ю. Тимошенко та В. Коновалюка – по 7 в кожній, у програмі П. 

Порошенка кількість слоганів дорівнює п’яти. 
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Рис. 3.4. Апеляція до цінностей 

Гіпотезу про стовідсоткове використання слоганів не було 

підтвержено, адже значна частка кандидатів не вдавалася до їх використання, 

зосереджуючи увагу на інших програмних засадах. 
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Рис. 3.5. Використання слоганів 

 

 Таким чином, проведене контент-аналітичне дослідження дало змогу 

апробувати застосування емпіричних показників фіксації політичної мімікрії 

та допомогло створити уявлення про особливості мімікріювання політика в 

Україні на основі аналізу передвиборчих програм кандидатів на пост 

Президента України за 2014 рік. 

3.3. Аналіз проявів очорнювання репутації під час електоральної 

кампанії на президентських виборах в США у 2016 р. 
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Вивчення очорнення репутації є досить новою темою, яка в значній 

мірі ігнорується в науковому світі. У даній роботі розглядається питання про 

те, як цей феномен використовується у політичній комунікації. Як показав 

огляд літератури [65], велика частина дослідження очорнення репутації були 

зосереджені на внутрішній національній політиці. В контексті, наприклад, 

Сполучених Штатів, теми негативних кампаній і реклам-атак - не рідкість. 

Значно менша кількість академічних досліджень зосереджено на зв’язку 

очорнення репутації політичних лідерів з суспільством, до того ж, мало уваги 

приділяється соціальному контексту.  

Наукова новизна цього дослідження полягає в концептуалізації 

феномену очорнення репутації в якості стратегії, особливо концептуалізації 

не тільки як політичного явища, але і на рівні соціальної комунікації, у 

вигляді передавання посилу; а також в реалізації порівняльного аналітичного 

дослідження використання інструментів очорнення репутації проти 

політичних лідерів. 

Основна наукова проблема охоплена в даному дослідженні полягає в 

описі, оцінці та аналізі феномену очорнення репутації у соціально-політичній 

сфері, що розкривається шляхом оцінки ступеня, в якому одна політична 

сила використовує репутаційні атаки проти своїх опонентів, заснованої на 

аналізі висловлювань та рекламних роликів, випущених політичними силами 

під час передвиборчої кампанії та виділенні супровідних гіпотез щодо 

імовірного соціального впливу і прогнозуванні наслідків таких дій.  

Аналізу підлягли 2 відеозаписи, що містили у собі, відповідно 10 та 19 

(з яких підходящих – 15) роликів, представлених під час електоральної 

кампанії Президентських виборів у США у 2016 році (по 5 для кожного 

кандидата). Усі ролики були віднайдені методом пошуку на сайті 

Youtube.com. У полі пошуку було  почергово введено запити «Hillary against 

Trump ads» та «Trump against Hillary ads». Обидва пошуки видали першими 

результати компіляції «найбільш сильних» роликів одного з кандидатів, 

спрямованих проти опонента (іншого кандидата), завантажені на YouTube 
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користувачем political observer. Тому, аналізу підлягли відеозаписи  «Most 

Powerful Political Ads against Donald Trump | Hillary Clinton» та «Trump’s 

HILARIOUS Political Ads against Hillary Clinton» відповідно. Обидва 

відеозаписи тривають близько 10-11 хвилин (10:44 та 10:06) і складаються з  

передвиборчих роликів, що були розміщені на офіційних YouTube-каналах 

і/або персональних сайтах досліджуваних політичних сил (кандидатів), що 

було додатково перевірено. Один з роликів був оплачений не від самої 

персони Д. Трампа, а від Республіканського Національного комітету, і також 

був взятий до уваги, адже репрезентував позицію політичної сили, 

висуванцем якої є Д. Трамп. 

Так, ці (анти)агітаційні відео зачасту не містять прямої мови самого 

кандидата, точково направленої на опонента, а супроводжуються закадровиг 

голосом оповідача і текстуальним супроводженням, проте, кожне з цих 

повідомлень починається чи завершується словами «I’m Hillary 

Clinton/Donald Trump and I approve this message» або має підпис 

«Paid/Approved by Hillary (Clinton)/Donald J. Trump», відповідно вказуючи на 

офіційність позиції, висловленої у ролику та причетність, «співучасть» 

кандидата до повідомлення, що передається. 

Щодо підходів до формування вибірки, то було використано 

критеріальний підхід (критерії: 1) наявність повідомлення «проти опонента»; 

2) офіційність ролику – підпис, підтвердження) та інтенсивний (аналізовано 

те, що було знайдено), таким чином підвищуючи репрезентативність 

досліджуваного матеріалу. 

Збір даних проводився за допомогою пошуку підходящих відеороликів 

на сайті YouTube.com. 

Серед методів аналізу даних було виділено наступні: 

▪ Обгрунтована теорія [40; 16] – для аналізу транскриптів 

сказаного у відеороликах. 
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▪ Аналіз візуальних даних (відеороликів) [51] – для додаткового 

поглиблення у візуальний ряд ролику, дослідження того що лишилося 

не(до)сказаним. 

▪ Відступ до візуального контент-аналізу – для виявлення 

тематичної різниці характеру самих аналізованих реклам-атак. 

Описані методи в жодному разі не суперечать одне одному, а навпаки, 

доповнюють, за допомогою більш повного розгляду роликів з точки зору 

відео-, аудіо- (транскрипту) та контексту. 

Згідно обраних методів, основними одиницями аналізу виступили: 

▪ Цитата (з транскрипту ролика) 

▪ Сцена або перехід (transition) – кілька сцен, що переходять одна в 

одну, які були зафіксовані як кадр. 

В межах дослідження було виділено наступні гіпотези: 

1. Кожен з кандидатів використовує очорнювання репутації 

опонента у передвиборчих роликах, направлених проти цього опонента. 

2. У очорнюванні репутації опонента кандидати використовують 

різні категорії й апеляції до супротивника, проте у суміжних полях 

(політики й характеру/поведінки особистості). 

3. Обидва з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері політики 

фокусуються на нетерпимості до певної групи людей. 

4. Кожен з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері 

особистості (характеру та поведінки) фокусуються на нещирості опонента. 

5. Обидва з кандидатів використовують виключно контрастну 

стратегію очорнювання. 

Очорнення репутації опонента було і залишається вагомим рушієм 

зміни суспільно-політичної думки щодо дискурсу, котрий створюють 

політичні сили. До того ж, очорнення репутації виходить за межі суто 

«національних атак» всередині держави, охоплюючи світове політичне поле, 

за умови публічності і інтересу світової громади до конкретних політичних 

агентів. 
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На прикладі рекламних (анти)агітаційних роликів, що показувалися 

електорату під час передвиборчої гонки у США в 2016 році, ці факти були ще 

раз доведені. До того ж, було зроблено ряд конкретних змістовних висновків 

і порівнянь щодо реалізації очорнення репутації (докладний аналіз 

представлено у Додатку Б). 

Так, гіпотезу 1 було підтверджено, адже обидва з аналізованих 

кандидатів (Х. Клінтон та Д. Трамп) у своїх рекламних роликах одне проти 

одного застосовували очорнення репутації, проте, стратегії і тактики 

застосування мають значні тематичні відмінності, хоча і сфери застосування 

(політика і поведінка/характер) лишалися спільними. 

Гіпотеза 2 також підтвердилася, оскільки очорнювання опонентів 

відбувалося в двох однакових площинах: сфері політики як такої та сфері 

характеру й поведінки кожного  кандидатів (з невеликим відступом у Х. 

Клінтон, категоризованим як «Інше»). 

Щодо 3 та 4 гіпотез, фокусування на «недоліках кандидатів» як у 

випадку сфери політики, так і у випадку особистісної сфери, відбувалося на 

різних категоріях (докладніше див. Рис. 3.6. і 3.7.), тому ці гіпотези не 

підтвердилися.  

Ролики, створені командою Д. Трампа проти персони Х. Клінтон були 

сфокусовані на збільшенні податків і витрат, провокуванню загрози 

національної безпеки, підтримка корупції і виступи проти робітничого класу. 

Щодо самої Клінтон, її обвинувачували у обмані, нестабільності політичних 

поглядів, необережності, безрозсудливості. В одному з випадків була навіть 

апеляція до злочинів, що вимагають відправити її до в’язниці.  

Ролики, створені натомість командою Х. Клінтон проти Д. Трампа 

фокусувалися на його персоні, звинувачуючи у нетерпимості до меншин, 

расизмі, прагненні диктатури, агресії, нещирості, нестабільності характеру. 

Політика ж виходила на дальній план, де критикувалася провальна 

економіка, орієнтація тільки на вищий клас, агресивність рішень і заохочення 

дискримінації. 
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Рис. 3.6. Структура очорнювання сфери «політика» 

 

Рис. 3.7. Структура очорнювання характеру й поведінки 
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Гіпотеза 5 також не знайшла свого підтвердження, адже обидва 

кандидати по-різному використовували стратегії очорнювання (Рис. 3.8. та 

3.9.). 

Команда Трампа приблизно рівномірно використовувала агресивні 

(конкретно направлені на руйнування репутації) і контрастні (з 

демонстрацією різниці між «хорошим» кандидатом та «поганим» опонентом) 

ролики, в той час як ролики від команди Клінтон проти Трампа були майже 

завжди виключно агресивні і не засновані на порівнянні сил. Основними 

стратегіями очорнення репутації в обох випадках були стратегії «обзивання», 

а за нею «анонімної брехні» та «неправильного цитування». 

 

Рис. 3.8. Агресивна і контрастна «реклама» 

 

Рис. 3.9. Використання стратегій очорнювання 
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Таким чином, проаналізувавши дані, це дослідження допомогло 

виявити тенденції, що побутували на полі політичної битви у США в 2016 

році і розглянути розмаїття способів очорнення за допомогою відеороликів, а 

також апробувати застосування вищевказаних методів в наочному аналізі та 

«схопленні» технології очорнювання репутації. 

 

Висновки до третього розділу 

 

 Політична мімікрія та очорнювання репутації є непростими для 

емпіричної фіксації концептами, оскільки форми та прояви їх різняться 

залежно від випадку, а конкретної методології ще не розроблено. Важливим 

для їх фіксації методом є контент-аналіз – як візуальний, так і невізуальний. 

Завдяки контент-аналізу можна «схопити» наявність вже описаних способів 

реалізації мімікрії (імітація, лицедійство, містифікація) та вербальних кодів 

(неправда, вигадки тощо) у конкретних їх проявах; наявність 

демонстративного популізму; стратегії реалізації очорнювання репутації 

(анонімна брехня, обзивання тощо); вид «негативної реклами» (агресивна чи 

контрастна). Завдяки цьому можливим стає також визначення ступеню 

«зближення» політичного актора з аудиторією через референцйні об’єкти 

мови (займенники), його апеляцію до цінностей, інтенції.  Метод 

обґрунтованої теорії дає можливість категоризувати та субкатегоризувати 

наявне в повідомленні очорнювання за, власне, конкретним змістовним 

наповненням.  Візуальний аналіз дозволяє окремо розглянути кожен з 

візуальних матеріалів очорнювання та зробити загальний висновок про 

наповнення таких матеріалів на певну тематику з точки зору різних рівнів 

(герменевтика, семіотика, семантика та дискурс). 

 Описаний підхід до емпіричної фіксації фактів політичної мімікрії та 

очорнювання репутації сприяє своєчасному виявленню можливих 

деструктивних та дисфункціональних її наслідків і, звісно, може бути 

вдосконаленим у подальшому її дослідженні.   



84 

 

 Результати практичної частини (дослідження політичної мімікрії) 

показали, що у передвиборчій кампанії 2014 року в Україні орієнтованість на 

зближення з електоратом була незначною, частіше зустрічалися форми 

розрізнення між кандидатом та виборцями або ж абстрагування від 

конкретних позицій та відношень між кандидатом та народом. До 

демонстративного популізму (у виді гасел) вдавалися не усі кандидати. 

Найбільш поширеним способом реалізації політичної мімікрії була імітація, 

котра забезпечувала підробку пропагованих політиками цінностей, а саме – 

апеляція до цінності безпеки. Найбільш застосовуваним вербальним 

обманним кодом була неправда – як база для інших вербальних кодів. Такі 

результати свідчать про недосконалість технології політичної мімікрії в 

Україні і тим самим – про можливість боротьби з мімікрійним 

маніпулятивним впливом. 

 За результатами другого дослідження (очорнювання репутації) було 

виявлено, що під час передвиборчої гонки у США в 2016 році, обидва з 

аналізованих кандидатів (Х. Клінтон та Д. Трамп) у своїх рекламних роликах 

одне проти одного застосовували очорнення репутації, проте, стратегії і 

тактики застосування мають значні тематичні відмінності, хоча і сфери 

застосування (політика і поведінка/характер) лишалися спільними. Ролики, 

створені командою Д. Трампа проти персони Х. Клінтон були сфокусовані на 

збільшенні податків і витрат, провокуванню загрози національної безпеки, 

підтримка корупції і виступи проти робітничого класу. Щодо самої Клінтон, 

її обвинувачували у обмані, нестабільності політичних поглядів, 

необережності, безрозсудливості. Ролики, створені натомість командою Х. 

Клінтон проти Д. Трампа фокусувалися на його персоні, звинувачуючи у 

нетерпимості до меншин, расизмі, прагненні диктатури, агресії, нещирості, 

нестабільності характеру. Політика ж виходила на дальній план, де 

критикувалася провальна економіка, орієнтація тільки на вищий клас, 

агресивність рішень і заохочення дискримінації. Команда Трампа приблизно 

рівномірно використовувала агресивні (конкретно направлені на руйнування 
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репутації) і контрастні (з демонстрацією різниці між «хорошим» кандидатом 

та «поганим» опонентом) ролики, в той час як ролики від команди Клінтон 

проти Трампа були майже завжди виключно агресивні і не засновані на 

порівнянні сил. Основними стратегіями очорнення репутації в обох випадках 

були стратегії «обзивання», а за нею «анонімної брехні» та «неправильного 

цитування». 

 Так, очорнення репутації опонента було і залишається вагомим 

рушієм зміни суспільно-політичної думки щодо дискурсу, котрий створюють 

політичні сили, а політична мімікрія – однією з ключових технологій 

«наближення» політичної сили до електорату. 
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ВИСНОВКИ 

 

Інформаційна підсистема утворює комунікаційний простір, що 

становить сукупність різноспрямованих інформаційних полів на основі 

потоків, сформованих з інформаційних подій, відтворених інститутами 

підсистеми. У комунікативній підсистемі формуються три рівні 

інформаційно- комунікативних зв’язків – міжособистісний, груповий і 

масовий. Кожен з них має особливих агентів політичної комунікації, що 

зумовило в політичній науці виокремлення трьох основних способів 

політичної комунікації, заснованих на використанні різних засобів: через 

ЗМК - друковані й електронні; через організації, коли передавальною ланкою 

слугують політичні партії, групи інтересів тощо; через неформальні канали з 

використанням особистих зв’язків. Для підтримання постійного зв’язку між 

суб’єктами політики необхідні спеціальні засоби інформаційного обміну. Це 

зумовлюється самою природою політики як колективної, складно 

організованої цілеспрямованої діяльності, спеціалізованої форми спілкування 

людей для реалізації групових цілей та інтересів, що цікавлять все 

суспільство. 

Сутнісною стороною політико-комунікаційних процесів є передача, 

переміщення, оборот семантично значущою в політичному контексті 

інформації - тих відомостей, якими в процесі конкретної суспільно-

практичної діяльності обмінюються ( збирають, зберігають, переробляють, 

поширюють і використовують) «джерела» і «споживачі» - взаємодіючі в 

суспільстві індивіди, спільності, інститути. Так, політична комунікація – це 

створення, відправлення, отримання та обробка повідомлень, що роблять 

істотний вплив на політику. 

В соціологічному дискурсі розробкою цього поняття займалися багато 

дослідників, серед яких Т. Парсонс, Дж. Алмонд, Д. Істон, К. Дойч та багато 

інших. Політична комунікація, охоплюючи все різноманіття соціально-



87 

 

політичних зв’язків - міжособистісних, масових та спеціальних, відображає і 

виражає культурні цінності суб’єктів політики; несе в собі політичну 

інформацію як зміст, включаючи процеси обміну цим змістом, а також 

семіотичні та технічні засоби, що використовуються в цих обмінах , і 

технічні канали цих обмінів. Стосовно до масової комунікації мова йде про 

цілеспрямоване формування комунікаторами політичних установок масової 

аудиторії, що має на увазі також тісні розвиваються взаємозв’язки всередині 

маси, в свою чергу впливає на комунікаторів. У загальному випадку мають 

місце всебічні комунікативні зв’язки і відносини, які нерозривно пов’язані з 

політичною культурою як невід’ємним елементом загальної культури 

конкретного суспільства. 

Мімікрія і очорнювання репутації є технологіями, що мають 

комунікативний характер і можуть реалізовуватися задля зміни громадської 

думки щодо певного об’єкту чи жертви. І політична мімікрія, і очорнювання 

репутації як комунікативні технології виводять на перший план маніпуляцію 

політичною свідомістю людини, що є досить небезпечним явищем, оскільки 

відсутня відповідальність за зловживання певними знаннями в угоду 

політичних сил або олігархічних груп. Проте комунікативні, маніпулятивні 

технології активно використовуються, що спотворює політичну комунікацію 

як таку. 

В цілому, очорнювання репутації є «навмисним і сталим зусиллям, 

здійснюваним із метою завдання шкоди репутації чи підриву довіри до 

індивіда. Класифікація методів очорнювання включає в себе анонімну 

брехню; невірне цитування; заглушення; акти вандалізму; обзивання; 

апеляцію до психічних захворювань; звинувачення в неадекватній 

сексуальній поведінці. Також, цей концепт можна розглядати з позицій 

фокусу, часу та імпульсу очорнювання. 

Політична мімікрія визначається «наслідування; складний комплекс 

захисних заходів і пристосувань соціально-політичного характеру, що 

дозволяють вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, 
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для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності» та 

«вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях». Мистецтво мислення 

при мімікрії можна охарактеризувати проникливістю, або вмінням виявити в 

якомусь соціальному факті (ціле) його сутнісний атрибут (частину) та 

запасом знань самого актора. Найпоширенішими в повсякденному житті за 

цільовою ознакою є три основні форми мімікрійної соціальної поведінки: 

мімікрія-захист, мімікрія-успіх (ціледосягнення успіху) і соціальний 

міметизм. Основними способами реалізації мімікрії (трьох її основних форм) 

з огляду на невід’ємні її атрибути (соціальну маску-роль та імітаційну 

рольову гру) є, насамперед, імітація (підробка), лицедійство, містифікація. До 

обманних вербальних кодів, якими послуговується людина в процесі 

мімікріювання, належать  неправда, вигадки, лестощі, фальсифікації, жарти 

тощо. 

Політична мімікрія та очорнювання репутації є непростими для емпіричної 

фіксації концептами, оскільки форми та прояви їх різняться залежно від 

випадку, а конкретної методології ще не розроблено. Важливим для їх 

фіксації методом є контент-аналіз – як візуальний, так і невізуальний. 

Завдяки контент-аналізу можна «схопити» наявність вже описаних способів 

реалізації мімікрії (імітація, лицедійство, містифікація) та вербальних кодів 

(неправда, вигадки тощо) у конкретних їх проявах; наявність 

демонстративного популізму; стратегії реалізації очорнювання репутації 

(анонімна брехня, обзивання тощо); вид «негативної реклами» (агресивна чи 

контрастна). Завдяки цьому можливим стає також визначення ступеню 

«зближення» політичного актора з аудиторією через референцйні об’єкти 

мови (займенники), його апеляцію до цінностей, інтенції.  Метод 

обґрунтованої теорії дає можливість категоризувати та субкатегоризувати 

наявне в повідомленні очорнювання за, власне, конкретним змістовним 

наповненням.  Візуальний аналіз дозволяє окремо розглянути кожен з 

візуальних матеріалів очорнювання та зробити загальний висновок про 
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наповнення таких матеріалів на певну тематику з точки зору різних рівнів 

(герменевтика, семіотика, семантика та дискурс). 

Проведене емпіричне контент-аналітичне дослідження показало, що у 

передвиборчій кампанії 2014 року в Україні орієнтованість на зближення з 

електоратом була незначною, частіше зустрічалися прояви розрізнення між 

кандидатом та виборцями або ж абстрагування від акцентування на 

конкретних позиціях та відношеннях між кандидатом та народом. До 

демонстративного популізму (у вигляді гасел) вдавалися не усі кандидати. 

Найбільш поширеним способом реалізації політичної мімікрії була імітація, 

котра забезпечувала підробку пропагованих політиками цінностей, а саме – 

апеляція до цінності безпеки. Найбільш застосовуваним вербальним 

обманним кодом була неправда – як база для інших вербальних кодів. Такі 

результати свідчать про специфічність і в той же час недосконалість 

технології політичної мімікрії в Україні і тим самим – про можливість 

боротьби з мімікрійним маніпулятивним впливом. 

За результатами другого дослідження (очорнювання репутації) було 

виявлено, що під час передвиборчої гонки у США в 2016 році, обидва з 

аналізованих кандидатів (Х. Клінтон та Д. Трамп) у своїх рекламних роликах 

одне проти одного застосовували очорнення репутації, проте, стратегії і 

тактики застосування мають значні тематичні відмінності, хоча і сфери 

застосування (політика і поведінка/характер) лишалися спільними. Ролики, 

створені командою Д. Трампа проти персони Х. Клінтон були сфокусовані на 

збільшенні податків і витрат, провокуванню загрози національної безпеки, 

підтримка корупції і виступи проти робітничого класу. Щодо самої Клінтон, 

її обвинувачували у обмані, нестабільності політичних поглядів, 

необережності, безрозсудливості. Ролики, створені натомість командою Х. 

Клінтон проти Д. Трампа фокусувалися на його персоні, звинувачуючи у 

нетерпимості до меншин, расизмі, прагненні диктатури, агресії, нещирості, 

нестабільності характеру. Політика ж виходила на дальній план, де 

критикувалася провальна економіка, орієнтація тільки на вищий клас, 
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агресивність рішень і заохочення дискримінації. Команда Трампа приблизно 

рівномірно використовувала агресивні (конкретно направлені на руйнування 

репутації) і контрастні (з демонстрацією різниці між «хорошим» кандидатом 

та «поганим» опонентом) ролики, в той час як ролики від команди Клінтон 

проти Трампа були майже завжди виключно агресивні і не засновані на 

порівнянні сил. Основними стратегіями очорнення репутації в обох випадках 

були стратегії «обзивання», а за нею «анонімної брехні» та «неправильного 

цитування». 

 Концепти політичної мімікрії та очорнювання репутації потребують 

подальшого аналізу та розробки чіткої методології емпіричної фіксації, адже 

це складне соціальне явище має на меті маніпуляцію громадською 

свідомістю задля реалізації егоїстичних інтересів політичних сил, а 

передбачення та виявлення такої маніпулятивної поведінки дасть змогу 

протистояти їй та прогнозувати подальші її наслідки. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Контент-аналітичне дослідження на тему: 

«Аналіз проявів політичної мімікрії під час електоральної кампанії на 

президентських виборах у 2014 р.» 

 

Об’єкт: передвиборчі програми кандидатів на пост Президента  України 

2014 р. 

 

Предмет: особливості застосування проявів політичної мімікрії. 

 

Мета: виявити специфіку застосування прийомів політичної мімікрії у 

передвиборчих програмах кандидатів на пост Президента  України 2014 р. 

 

Мета реалізується за допомогою виконання наступних завдань: 

1. Розробити класифікатор контент-аналізу політичної мімікрії у 

передвиборчих програмах кандидатів на пост Президента  2014р. 

2. Здійснити контент-аналіз передвиборчих програм кандидатів у  

Президенти України 2014 р. 

3. Виявити специфічні риси та особливості застосування політичної 

мімікрії у виборчих програмах кандидатів на пост Президента  

України 2014р. 

4. Здійснити аналіз результатів дослідження. 

 

В межах дослідження було виділено наступні гіпотези: 
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1. Сутність використання політичної мімікрії кандидатами полягає у 

демонстрації рівності (зближеності) між кандидатами у президенти та 

цільовими групами виборців. 

2. Найбільш поширеною формою політичної мімікрії є імітація. 

3. Найбільш застосовуваним обманним вербальним кодом є неправда 

(брехня). 

4.Серед цінностей, до яких з допомогою мімікріювання апелюють 

кандидати в президенти, домінує апеляція до єдності. 

5. Кожен з кандидатів використовує гасла (слогани) у передвиборчий 

програмі як форму демонстративного популізму, що є проявом політичної 

мімікрії.  

 

Обгрунтування вибірки: 

Передвиборча програма концентрує у собі план дій, наміри політика, 

звернення до народу, тим самим вміщуючи в одному джерелі широке поле 

для аналізу проявів соціально-політиної маніпулятивної технології та 

мімікрії. 

Вибірка – суцільна (всі передвиборчі програми кандидатів у  

Президенти України 2014 р.). 

N = 21 (відповідає кількості кандидатів).  

 

Таким чином, були обрані та пронумеровані передвиборчі програми 

наступних кандидатів: 

 

1. Петро Порошенко 

2. Юлія Тимошенко 

3. Олег Ляшко 

4. Анатолій Гриценко 

5. Сергій Тігіпко 

6. Михайло Добкін 
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7. Вадим Рабінович 

8. Ольга Богомолець 

9. Петро Симоненко 

10. Олег Тягнибок 

11. Дмитро Ярош 

12. Андрій Гриненко 

13. Валерій Коновалюк 

14. Юрій Бойко 

15. Микола Маломуж 

16. Кузьмін Ренат 

17. Василь Куйбіда 

18. Олександр Клименко 

19. Василь Цушко 

20. Володимир Саранов 

21. Зорян Шкіряк 

 

Одиниця репрезентації:  виборча програма кандидата в Президенти 

України 2014 р. 

 

Одиниці аналізу: категорії та субкатегорії як показники наявності 

проявів політичної мімікрії. 

 

Одиниці розрахунку: прояви політичної мімікрії (за категоріями та 

субкатегоріями). 

 

Аналіз результатів контент-аналітичного дослідження представлено у 

третьому розділі даної кваліфікаційної роботи (див. Підрозділ 3.2 Аналіз 

проявів політичної мімікрії під час електоральної кампанії на президентських 

виборах у 2014 р.). 
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Традиційний аналіз 

      Таблиця А.1 

1. Що являє 

собою 

документ (його 

вид, форма)? 

Основа класифікації Вид Особливості 

За статусом 

документального 

джерела 

офіційні 

джерела 

Сайт містить 

передвиборчі 

програми, 

скопійовані з сайту 

ЦВК, куди були 

надані офіційними 

особами – 

представниками 

кандидатів на пост 

Президента . 

За мотивами 

створення 

документу 

 

спровоковані 

документальні 

джерела 

Покликані 

відображати як 

сучасний стан 

речей і масової 

свідомості, так і 

модельовані 

ситуації задля 

зміни та 

маніпуляцій 

свідомістю; 

створені завдяки 

технологам. 

За носієм письмові Сайт з 
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інформації передвиборчими 

програмами 

містить текстові 

матеріали. 

2. Який його 

контекст? 

Документ відображає політичну, економічну, соціальну 

ситуацію в державі, яку представляють в інтересах 

держави, політичних діячів або інших осіб. Покликаний 

змінити ставлення народу (виборців) до конкретного 

політичного діяча (кандидата). 

3. Хто його 

автор? 

(кому належить 

документ) 

Офіційний сайт Центральної виборчої комісії України 

(http://www.cvk.gov.ua/). 

Сайт проекту President2014 -  незалежний ресурс, створений 

з метою об’єктивного освітлення передвиборчої кампанії 

усіх кандидатів, їх стислої біографії та виборчої програми 

(http://president2014.org/uk/). 

4. Яка мета 

створення 

документа? 

➢ комунікативна – прагнення передати певний намір 

читачам; 

➢ інформуюча – передавання відомостей і фактів; 

➢ маніпулятивна – вплив на масову свідомість; 

➢ соціотехнічна – формування і зміна громадської 

думки. 

5. Яка 

надійність 

документа? 

Документи надійні, адже першопочатково були розміщені 

на офіційному сайті ЦВК. «Ненадійних» документів немає, 

адже документи, що були взяті з незалежного веб-ресурсу 

President2014 були розміщені на сайті ЦВК, виборчих 

дільницях, програмних документах. 

 

 

Позиції, за якими 

оцінюється достовірність 

Ступінь достовірності 

документа 
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6. Яка 

достовірність 

зафіксованих у 

ньому даних? 

Статус документального 

джерела 
Офіційне і спровоковане 

Наявність процедур 

контролю 
Контроль редакції тексту. 

Відсутність фактуальної 

інформації 

Фактуальна інформація 

присутня 

Мотиви створення 

документів 

Інформування, вплив на 

політичний вибір 

громадськості. 

Умови створення 

документу 

Відомі для кожного документа, 

інформація розщіжена у 

джерелі. 

7. Яка 

суспільна дія, 

суспільний 

резонанс 

документа ? 

Документи інформують про плани кандидатів на пост 

Президента  України щодо політики, котру вони 

здійснюватимуть у разі обрання їх президентом. Покликані 

спонукати виборців до конкретних дій (голосування за 

певного кандидата) 

8. Який 

фактичний 

зміст 

документа? 

Документами є офіційні звернення до електорату, які 

розміщують онлайн, публікують в газетах, друкують та 

розвішують на виборчих дільницях. Вони містять короткий 

опис програмних засад, спонукання до вибору конкретного 

кандидата, самопрезентацію. 

9. Які висновки 

можна зробити 

щодо автора 

документа? 

Авторів документів вважатимемо офіційними особами, 

адже ними є члени штабу кандидата у президенти. 

Діяльність автора регламентується законодавством. 
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Розробка категорій 

1. «Займенники» (референційні об’єкти): 

- Дистанціювання 

o «Я» (і похідні) 

o «Ви» (і похідні) 

- Зближення 

o «Ми» (і похідні) 

2. Слоган (використання слогану) – наявність/відсутність (кількість) 

3. Спосіб реалізації мімікрії: 

- Імітація 

- Лицедійство 

- Містифікація 

4. Вербальні коди (використання вербальних кодів): 

- Неправда 

- Вигадки 

- Лестощі 

- Фальсифікація 

- Жарти 

5. Цінності (апеляція до цінностей): 

- Свобода 

- Незалежність 

- Рівність 

- Добробут 

- Чесність 

- Порядність 

- Безпека 

- Єдність 

- Справедливість 
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- Духовність 

- Здоров’я 

- Інновації 

- Турбота 

- Повага 

- Честь 

- Гідність 

- Сім’я 

- Доброта 

- Патріотизм 

- Дружба 

- Любов до Батьківщини 

- Працелюбність 

- Розвиток 

- Активність 

- Моральність 

- Мир 

- Братерство 

- Ідейність 

- Відповідальність 

- Гуманність 

- Вірнопідданість 

- Толерантність 

- Законослухняність 

- Порядок 

- Демократичність 

- Взаємоопомога 

- Працьовитість 

- Дотримання традицій 

- Мудрість 
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- Стабільність 

- Милосердя 

 

Класифікатор контент-аналізу 

 

Таблиця А.2 

Бланк аналізу категорії «Референційні об’єкти» 

 "Я" "Ми" "Ви"+ "Я"+ 

"Ми"

+ 

"Я"+ 

та 

"Ви"+ 

1.Петро Порошенко 3 7 2 5 16 7 

2.Юлія Тимошенко 4 5 0 6 7 6 

3.Олег Ляшко 20 2 0 23 12 23 

4.Анатолій Гриценко 3 2 3 12 3 15 

5.Сергій Тігіпко 1 1 0 1 4 1 

6.Михайло Добкін 24 0 0 25 4 25 

7.Вадим Рабінович 22 13 4 26 24 30 

8.Ольга Богомолець 7 1 0 10 2 10 

9.Петро Симоненко 1 0 0 1 2 1 

10.Олег Тягнибок 0 2 0 0 3 0 

11.Дмитро Ярош 0 2 0 0 3 0 

12.Андрій Гриненко 0 1 0 0 3 0 

13.Валерій Коновалюк 11 1 0 14 2 14 

14.Юрій Бойко 4 18 1 5 27 6 

15.Микола Маломуж 0 1 0 1 2 1 

16.Кузьмін Ренат 6 0 0 7 0 7 

17.Василь Куйбіда 0 1 0 0 2 0 

18.Олександр Клименко 0 1 0 0 1 0 

19.Василь Цушко 7 1 2 9 3 11 
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20.Володимир Саранов 2 0 0 3 2 3 

21.Зорян Шкіряк 5 1 0 5 2 5 

 

Таблиця А.3 

Бланк аналізу категорії «Використання слоганів» 

 Слоган 

1. Петро Порошенко 5 

2.Юлія Тимошенко 7 

3.Олег Ляшко 2 

4.Анатолій Гриценко 1 

5.Сергій Тігіпко 0 

6.Михайло Добкін 1 

7.Вадим Рабінович 0 

8.Ольга Богомолець 1 

9.Петро Симоненко 2 

10.Олег Тягнибок 2 

11.Дмитро Ярош 1 

12.Андрій Гриненко 0 

13.Валерій Коновалюк 7 

14.Юрій Бойко 0 

15.Микола Маломуж 3 

16.Кузьмін Ренат 1 

17.Василь Куйбіда 0 

18.Олександр Клименко 1 

19.Василь Цушко 0 

20.Володимир Саранов 0 

21.Зорян Шкіряк 1 

Разом 35 
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Таблиця А.4 

Бланк аналізу категорії «Спосіб реалізації мімікрії» 

 Імітація Лицедійство Містифікація 

1. Петро Порошенко 1 1  

2.Юлія Тимошенко  1  

3.Олег Ляшко 1   

4.Анатолій Гриценко 1  1 

5.Сергій Тігіпко  1  

6.Михайло Добкін 1   

7.Вадим Рабінович 1   

8.Ольга Богомолець  1 1 

9.Петро Симоненко 1   

10.Олег Тягнибок   1 

11.Дмитро Ярош 1   

12.Андрій Гриненко 1 1  

13.Валерій Коновалюк 1 1  

14.Юрій Бойко  1  

15.Микола Маломуж 1 1  

16.Кузьмін Ренат 1   

17.Василь Куйбіда 1  1 

18.Олександр Клименко  1  

19.Василь Цушко 1   

20.Володимир Саранов 1   

21.Зорян Шкіряк  1  

Разом 14 10 4 
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Таблиця А.5 

Бланк аналізу категорії «Використання вербальних кодів» 

 

Неп-

равда Вигадки Лестощі 

Фальси-

фікація Жарти 

1. Петро Порошенко 1     

2.Юлія Тимошенко  1 1 1  

3.Олег Ляшко 1   1  

4.Анатолій Гриценко  1 1   

5.Сергій Тігіпко    1  

6.Михайло Добкін 1  1   

7.Вадим Рабінович 1  1  1 

8.Ольга Богомолець  1    

9.Петро Симоненко  1  1  

10.Олег Тягнибок 1  1   

11.Дмитро Ярош    1  

12.Андрій Гриненко  1    

13.Валерій Коновалюк 1     

14.Юрій Бойко   1 1  

15.Микола Маломуж  1    

16.Кузьмін Ренат    1  

17.Василь Куйбіда   1   

18.Олександр 

Клименко  1 1   

19.Василь Цушко 1   1  

20.Володимир Саранов 1 1    

21.Зорян Шкіряк    1  
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Разом 8 8 8 9 1 

 

Таблиця А.6 

Бланк аналізу категорії «Апеляція до цінностей» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Свобода 1          1 

Незалежність 1  1      1   

Рівність 1  1  1 1  1    

Добробут 1    1  1 1 1  1 

Чесність 1      1 1    

Порядність 1           

Безпека 1 1 1 1     1  1 

Єдність 1 1    1    1  

Справедливість  1       1 1 1 

Духовність  1        1  

Здоров’я  1          

Інновації   1     1    

Турбота    1        

Повага    1  1      

Честь    1        

Гідність    1        

Сім’я     1       

Доброта     1   1    

Патріотизм     1    1   

Дружба      1      

Люб. до Батьківщ.      1      

Працелюбність      1      

Розвиток  1    1      

Активність       1     

Моральність       1     

Мир   1     1    

Братерство         1   

Ідейність         1   

Відповідальність         1 1  

Гуманність          1  

Вірнопідданість          1  

Толерантність           1 

Законослухняність           1 

Порядок            

Демократичність           1 

Взаємодопомога            

Працьовитість            

Дотрим. традицій            
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Мудрість            

Стабільність            

Милосердя            

Продовження Таблиці А.6 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Разом 

Свобода         1  3 

Незалежність       1   1 5 

Рівність 1     1  1 1  9 

Добробут          1 7 

Чесність  1     1    5 

Порядність           1 

Безпека 1   1 1   1 1  11 

Єдність   1 1  1     7 

Справедливість     1    1  6 

Духовність       1    3 

Здоров’я 1    1    1  4 

Інновації           2 

Турбота           1 

Повага           2 

Честь           1 

Гідність     1      2 

Сім’я  1         2 

Доброта        1   3 

Патріотизм      1     3 

Дружба   1      1  3 

Люб. до Батьківщ.           1 

Працелюбність           1 

Розвиток 1  1 1   1    6 

Активність           1 

Моральність  1         2 

Мир  1    1     4 

Братерство   1   1     3 

Ідейність           1 

Відповідальність           2 

Гуманність           1 

Вірнопідданість           1 

Толерантність           1 

Законослухняність        1   2 

Порядок  1   1   1   3 

Демократичність 1 1     1  1  5 

Взаємодопомога       1    1 

Працьовитість   1        1 

Дотрим. традицій   1   1     2 

Мудрість    1    1   2 

Стабільність     1   1  1 3 
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Милосердя          1 1 

 

 

Додаток Б 

 

 

Аналітичне дослідження на тему: 

«Очорнення репутації (character assassination) в соціально-політичній 

комунікації під час виборчої кампанії» 

 

Проблема. Вивчення очорнення репутації є досить новою темою, яка в 

значній мірі ігнорується в науковому світі. У даній роботі розглядається 

питання про те, як цей феномен використовується у політичній комунікації. 

Велика частина досліджень очорнення репутації були зосереджені на 

внутрішній національній політиці. В контексті, наприклад, Сполучених 

Штатів, теми негативних кампаній і реклам-атак - не рідкість. Значно менша 

кількість академічних досліджень зосереджено на зв’язку очорнення 

репутації політичних лідерів з суспільством, до того ж, мало уваги 

приділяється соціальному контексту.  

Наукова новизна полягає в концептуалізації феномену очорнення 

репутації в якості стратегії, особливо концептуалізації не тільки як 

політичного явища, але і на рівні соціальної комунікації, у вигляді 

передавання посилу; а також в реалізації порівняльного аналітичного 

дослідження використання інструментів очорнення репутації проти 

політичних лідерів. 

Основна наукова проблема охоплена в дослідженні полягає в описі, 

оцінці та аналізі феномену очорнення репутації у соціально-політичній сфері, 

що розкривається шляхом оцінки ступеня, в якому одна політична сила 

використовує репутаційні атаки проти своїх опонентів, заснованої на аналізі 

висловлювань та рекламних роликів, випущених політичними силами під час 
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передвиборчої кампанії та виділенні супровідних гіпотез щодо імовірного 

соціального впливу і прогнозуванні наслідків таких дій.  

Об’єкт (т). Очорнення репутації як соціально-політичний феномен. 

Об’єкт (е). Відеозаписи електоральних рекламних кампаній (ads) і їх 

транскрипти. 

Предмет. Заплямування репутації у передвиборчих роликах кандидатів 

у Президенти США 2016 року. 

Мета. Виявити способи та варіації репрезентації феномену 

заплямування репутації опонента у передвиборчих рекламних роликах 

кандидатів на пост президента. 

Поставлена мета передбачає виконання завдань: 

1) Розглянути передвиборчі ролики кандидатів, вибрати з них 

підходящі та транскрибувати. 

2) Проаналізувати сфери застосування очорнення репутації у дискурсі 

виборів 2016 у США. 

3) Виділити значущу тематику і способи реалізації очорнення 

репутації, порівняти стратегії очорнення репутації поміж опонентів. 

В межах другого дослідження (концепту очорнювання репутації) було 

виділено наступні гіпотези: 

1. Кожен з кандидатів використовує очорнювання репутації 

опонента у передвиборчих роликах, направлених проти цього опонента. 

2. У очорнюванні репутації опонента кандидати використовують 

різні категорії й апеляції до супротивника, проте у суміжних полях (політики 

й характеру/рис особистості). 

3. Обидва з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері політики 

фокусуються на нетерпимості до певної групи людей. 

4. Кожен з кандидатів при очорнюванні опонента у сфері 

особистості (характеру та рис) фокусуються на нещирості опонента. 

5. Обидва з кандидатів використовують контрастну стратегію 

очорнювання. 
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Теоретична інтерпретація. 

Соціально-політична комунікація - це процес, що охоплює соціальну 

та політичну сфери життя людини, посередництвом якого відбувається 

спілкування між органами влади, політичними партіями, громадськими 

організаціями і рухами, посадовими особами, виборцями, населенням. Сам 

процес такої комунікації безперервний, проте його активізація 

спостерігається у виборчий період, коли застосовуються найрізноманітніші 

шляхи впливу на електорат з метою завоювання його прихильності. 

Передвиборча кампанія - процес комунікації, діалог між політичною 

партією, кандидатом чи його представниками та виборцями. Виборча 

(передвиборна) кампанія офіційно починається з дня проголошення акту про 

призначення виборів (звичайно, це прерогатива держави) і триває до дати 

виборів.  

Очорнення репутації (character assassination) – іманентна, умисна 

моральна шкода задля поразка противника, умисне знищення репутації 

індивіда; це навмисний і стійкий процес, спрямований на знищення 

авторитету та репутації особи, установи, соціальної групи або нації. Агенти 

заплямування репутації використовують поєднання відкритих і прихованих 

методів для досягнення своїх цілей, наприклад, підвищення помилкових 

звинувачень, зміцнення чуток і маніпулювання інформацією. 

Атака на репутацію (character attack) - навмисна нападка на 

репутацію людини. Можуть бути набувати вербальної або невербальньої 

(наприклад, карикатури) форм. На відміну від образи, атака на репутацію має 

публічний характер. Вони можуть бути запущені з різних причин, в тому 

числі усунення політичного конкурента або дискредитації політичної або 

релігійної ідеології. 
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Негативна реклама (negative advertising) - умисне поширення 

інформації, задля пошкодження популярності або іміджу публічної особи. 

Дифамація (defamation) - це поширення про особу недостовірної 

інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. 

Дифамація є синонімом до терміну «приниження честі, гідності та ділової 

репутації». 

Кандидат - особа, яка є претендентом на певну посаду або обов'язок, в 

даному випадку, на посаду президента. 

Опонент – (тут:) протилежний кандидат відносно даного. 

 

Емпірична інтерпретація.  

 

Передвиборча кампанія (або період) – передвиборча «гонка» 

кандидатів у Президенти США 2016 року від перших праймеріз (лютий 2016) 

до дня виборів (8 листопада 2016). 

Кандидат: 

• Дональд Трамп 

• Хілларі Клінтон 

Стратегії очорненя репутації: 

• Анонімна брехня (фальсифікація біографічних фактів) 

• Невірне цитування (опускання деталей з контексту цитат) 

• Заглушення («стирання» опонента з колективної пам'яті) 

• Акти вандалізму (виконуються на об'єктах, що 

символізують жертву) 

• Обзивання (застосування коротких негативних міток) 

• Апеляція до психічних захворювань (стигматизація 

психологічних розладів) 

• Сексуальні відхилення (звинувачення в неадекватній 

сексуальній поведінці) 
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Типи ракламних атак: 

• Агресивна (націлена конкретно на підрив репутації жертви)  

• Контрастна (для виставлення агента/кандидата у вигідному 

світлі на фоні «ганьби» жертви). 

Категорії та одиниці аналізу також додатково виділяються під час 

самого дослідження на основі виділених варіацій репутаційних атак (наклеп, 

наговір, чорний піар тощо) та типів їх реалізацій, оскільки обраний метод 

обгрунтованої теорії передбачає виокремлення категорій в ході аналізу 

тексту (тут: транскрипту). 

 

Вибірка. Аналізу підлягли 2 відеозаписи, що містили у собі, відповідно 

10 та 19 (з яких підходящих – 15) роликів, представлених під час 

електоральної кампанії Президентських виборів у США у 2016 році (по 5 для 

кожного кандидата). Усі ролики були віднайдені методом пошуку на сайті 

Youtube.com. У полі пошуку було  почергово введено запити «Hillary against 

Trump ads» та «Trump against Hillary ads». Обидва пошуки видали першими 

результати компіляції «найбільш сильних» роликів одного з кандидатів, 

спрямованих проти опонента (іншого кандидата), завантажені на YouTube 

користувачем political observer. Тому, аналізу підлягли відеозаписи  «Most 

Powerful Political Ads against Donald Trump | Hillary Clinton» та «Trump's 

HILARIOUS Political Ads against Hillary Clinton» відповідно. Обидва 

відеозаписи тривають близько 10-11 хвилин (10:44 та 10:06) і складаються з  

передвиборчих роликів, що були розміщені на офіційних YouTube-каналах 

і/або персональних сайтах досліджуваних політичних сил (кандидатів), що 

було додатково перевірено. Один з роликів був оплачений не від самої 

персони Д. Трампа, а від Республіканського Національного комітету, і також 

був взятий до уваги, адже репрезентував позицію політичної сили, 

висуванцем якої є Д. Трамп. 

Так, ці (анти)агітаційні відео зачасту не містять прямої мови самого 

кандидата, точково направленої на опонента, а супроводжуються закадровиг 
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голосом оповідача і текстуальним супроводженням, проте, кожне з цих 

повідомлень починається чи завершується словами «I’m Hillary 

Clinton/Donald Trump and I approve this message» або має підпис 

«Paid/Approved by Hillary (Clinton)/Donald J. Trump», відповідно вказуючи на 

офіційність позиції, висловленої у ролику та причетність, «співучасть» 

кандидата до повідомлення, що передається. 

Щодо підходів до формування вибірки, то було використано 

критеріальний підхід (критерії: 1) наявність повідомлення «проти опонента»; 

2) офіційність ролику – підпис, підтвердження) та інтенсивний (аналізовано 

те, що було знайдено), таким чином підвищуючи репрезентативність 

досліджуваного матеріалу.  

 

Обрані методи збору і аналізу.  

Збір даних проводився за допомогою пошуку підходящих відеороликів 

на сайті YouTube.com (див. Вибірка). 

Серед методів аналізу даних було виділено наступні: 

• Обгрунтована теорія – для аналізу транскриптів сказаного у 

відеороликах. 

• Аналіз візуальних даних (відеороликів) – для додаткового 

поглиблення у візуальний ряд ролику, дослідження того що лишилося 

не(до)сказаним. 

 + *Невеличкий відступ до візуального контент-аналізу – для 

виявлення тематичної різниці характеру самих аналізованих реклам-

атак. 

Описані методи в жодному разі не суперечать одне одному, а навпаки, 

доповнюють, за допомогою більш повного розгляду роликів з точки зору 

відео-, аудіо- (транскрипту) та контексту. 

Згідно обраних методів, основними одиницями аналізу виступили: 

• Цитата (з транскрипту ролика) 
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• Сцена або перехід (transition) – кілька сцен, що переходять 

одна в одну, які були зафіксовані як кадр. 

 

 

 

Аналіз методом обґрунтованої теорії. 

Осьове кодування: 

Вісь: діяльність і характер/поведінка Хілларі Клінтон/Дональда Трампа 

Контекст: політичний та соціальний: як наслідки діяльності кандидатів 

впливають/можуть вплинути на майбутній стан США як держави. 

Умови: сучасне суспільство США в контексті її внутрішньої і 

зовнішньої політики.  

Процес реалізації категорій: пошук категорій у аналізованих 

відеороликах на рівнях візуального та аудіального (конвертованого у текст) 

матеріалу. 

Наслідки дій: імовірні, різноманітні, відображені в субкатегоріях. 

Категорії:  

1) Політика  

2) Характер і поведінка 

 

Вибіркове кодування/Розробка категорій: 

Таблиця Б.1 

Категорії Суб-

категорії - 

1 

Суб-

категорії - 

2 

Суб-

категорії - 

3 

Цитати 

Кандидат 

(проти 

якого 

здійсню-

ється 

очорнення 

репутації) 

Сфера 

очорнення 

репутації 

Ціль 

очорнення 

репутації 

Конкрети-

зація атаки 

на 

репутацію 

Уривки з озвученого 

Хілларі 

Клінтон 

Політика Невдала 

(соціальна) 

політика 

Погіршенн

я ситуації 

In Hillary Clinton's America things 

get worse. 
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It's more of the same but worse. 

Загально 

антиамери-

канська 

In Hillary Clinton's America the 

system stays rigged against 

Americans. 

Проти 

робочого 

класу 

You know what's deplorable? 

Hillary Clinton viciously 

demonizing hard-working people 

like you. 

Проти 

середнього 

класу 

In Hillary Clinton's America the 

middle class gets crushed. 

Підтримка 

імігрантів 

 =  

Зростання 

злочинів 

Syrian refugees flood in. Illegal 

immigrants convicted of 

committing crimes get to stay, 

collecting Social Security benefits, 

convicted of committing crimes get 

to stay collecting Social Security 

benefits, skipping the line. Our 

border open it's more of the same 

but worse. 

Підтримка 

тероризму 

The politicians can pretend it's 

something else, but Donald Trump 

calls it radical Islamic terrorism. 

Terrorism spreads. 

Загроза 

націо-

нальній 

безпеці 

Hillary Clinton put our national 

security at risk and she's still lying. 

Putting her interests ahead of 

national security. Don't let Hillary 

Clinton do it again. 

Зростання 

податків 

Taxes go up. 

Under her dishonest plan taxes keep 

rising. 

Зростання 

витрат 

Spending goes up. 

Втрата 

роботи і 

майна 

Americans losing their jobs, homes 

and hope. 

Hundreds of thousands of jobs 

disappear 

Стиль 

керівництв

а 

Провальне 

керівництв

о 

Hillary Clinton failed every single 

time as Secretary of State. 

She failed a Secretary of State. 

Don't let her fail us again 

Hillary Clinton doesn't have the 

fortitude strength or stamina to lead 

in our world. 

Підтримка 

корупції 

Hillary Clinton's corruption has 

been exposed again. 

Her Clinton Foundation slush fund 

sold access to the State Department. 

Allegations of pay-to-play. 
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Proof of a pay-for-play scheme. 

Pay-to-play arrangement between 

the foundation and Hillary Clinton. 

We know a dirty pay for play 

scheme when we see it. 

Підкуп-

лений 

держапарат 

Washington insiders remain in 

control. 

Характер і 

поведінка 

Нетолерант

ність 

Неповага 

до 

громадян 

Clinton called tens of millions of 

Americans deplorable. 

You can put half of Trump 

supporters into what I call the 

basket of deplorable. 

People like you you and you 

deplorable. 

Неприй-

няття 

інакшості 

Racist, sexist, homophobic, 

xenophobic, Islamophobic. 

Зміни Подвійні 

стандарти 

There's the Hillary standard and 

then there's a standard for 

everybody else. 

Несталість, 

зміна 

позицій 

You're against same-sex marriage, 

now you're for it. 

You defended President Obama's 

immigration policies, now you say 

they're too harsh. 

You supported his trade deal 

dozens of times you can call it the 

gold standard, now suddenly last 

week you're against it. 

[Hillary Clinton] Inaccurate mean-

spirited attacks with no basis in 

truth reality. <…> [Hillary Clinton] 

Four dead Americans. Was it 

because of a protest or is it because 

of guys out for a walk one night 

they decided they'd go kill some 

Americans. 

Нечесність Обман [Hillary Clinton] I did not send or 

receive any information that was 

marked classified at the time. <…> 

[FBI Director Comey] 110 emails 

in 52 email chains have been 

determined by the owning agency 

to contain classified information. 

[Hillary Clinton] Director Comey 

said that my answers were truthful. 

<…> [FBI Director Comey] That's 

not true. 
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Even the Washington Post says 

Hillary Clinton lied, comparing her 

to Pinocchio. 

Hillary Clinton put our national 

security at risk and she's still lying. 

Crooked. 

Інші риси 

характеру 

Необереж-

ність 

Careless. 

Extremely careless email system 

was breached by hostile actors’ 

gross negligence. 

Безрозсуд-

ливість 

Reckless. 

Putting her interests ahead of 

national security. Don't let Hillary 

Clinton do it again. 

Враження Місце у 

в'язниці 

[Hillary Clinton] It's just awfully 

good that someone with the 

temperament of Donald Trump is 

not in charge of the law in our 

country <…> [Donald Trump] 

Because you'd be in jail. 

Інше Причини 

не 

голосувати 

Інші 

причини не 

голосувати 

If any American voter is troubled 

by the idea that the Clintons want to 

continue working to solve the AIDS 

crisis on the side while Hillary 

Clinton is president, then don't vote 

for her. (Echo) Then don't vote for 

her, then don't vote for her, then 

don't vote for her. 

 

 

 

 

Таблиця Б.2 

Категорії Суб-

категорії - 

1 

Суб-

категорії - 

2 

Суб-

категорії - 

3 

Цитати 

Кандидат 

(проти 

якого 

здійсню-

ється 

очорнення 

репутації) 

Сфера 

очорнення 

репутації 

Ціль 

очорнення 

репутації 

Конкрети-

зація атаки 

на 

репутацію 

Уривки з озвученого 

Дональд 

Трамп 

Характер і 

поведінка 

Нетерпи-

мість 

Нетоле-

рантність 

до афро-

американці

в 

What do you have to lose? You're 

living in poverty, your schools are 

no good, you have no jobs. 

Trump management was charged 

with discriminating against 

African-Americans and breaking 
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federal law. 

[Donald Trump] I have a great 

relationship with the blacks I have 

always had a great relationship with 

the blacks. <…> [Donald Trump] 

What the hell do you have to lose? 

Нетоле-

рантність 

до жінок 

[Speaker] You've called women 

you don't like “fat pigs,” “dogs,” 

“slobs,” and “disgusting animals.”  

<…> [Donald Trump] I said 

nothing wrong whatsoever. 

[Speaker] Should the woman be 

punished from an abortion? <…> 

[Donald Trump] It has to be some 

form of punishment. 

They said how you gonna change 

the pageant? I said I'm gonna get 

the bathing suits to be smaller and 

the heels to be higher. 

You wouldn't have your job if you 

weren't beautiful. 

[Speaker] So you treat women with 

respect? <…> [Donald Trump] I 

can't say that either. [Speaker] All 

right, good. 

Нетоле-

рантність 

до 

імігрантів 

When Mexico sends his people, 

they're bringing drugs, they're 

bringing crime, they're rapists. 

I'll use the word “anchor baby”. 

This is a country where we speak 

English, not Spanish. 

I will immediately terminate 

President Obama's illegal executive 

order on immigration. 

We have to keep the families 

together, but they have to go. What 

if they have no place to go? We 

will work with them. They have to 

go. 

They're gonna be deported. Look, 

we have a country or we don't. 

We're building a wall. He's a 

Mexican. 

That wall will go up so fast your 

head will spin. 

Those who do not believe in our 

Constitution or who support bigotry 

and hatred will not be admitted. 
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Donald J. Trump is calling for a 

total and complete shutdown of 

Muslims. 

Расизм If you are saying he can't do his job 

because of his race, is that not the 

definition of racism? No, I don't 

think so at all. 

Нетоле-

рантність 

до перстав-

ників ЛГБТ 

[Speaker] If you become president, 

you might try to appoint justices to 

overrule the decision on same-sex 

marriages? <…> [Donald Trump] I 

would strongly consider that, yes. 

Нетоле-

рантність 

до євреїв 

Donald Trump is facing some 

backlash for a tweet that included 

the Star of David. 

[Speaker] Will you condemn David 

Duke and say that you don't want 

his vote or of other white 

supremacist? <…> [Donald Trump] 

I don't know anything about white 

supremacist, so I don't know. 

Неповага 

до героїв 

війни 

He's a war hero because he was 

captured. I like people that weren't 

captured, OK? 

Схвалення 

тоталітари-

зму 

Диктатор-

ські 

замашки 

They are some of the most 

powerful and dangerous dictators 

and Donald Trump seems to be 

impressed. 

You gotta give him credit he wiped 

out the uncle, he wiped out this 

one, that one. I mean this guy 

doesn't play games. 

We would be so much better off if 

Gaddafi were in charge. 

Putin's been a very strong leader for 

Russia. 

He's running this country and at 

least he's a leader, you know, unlike 

what we have in this country. 

You said when the students poured 

into Tiananmen Square, the 

Chinese government almost blew it, 

then they were vicious, they were 

horrible, but they put it down with 

strength, that shows you the power 

of strength. 

Saddam Hussein was a bad guy, 

right? You know what he did well? 

He killed terrorists. He did that so 

good. 
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Обман Нещире 

каяття 

[Donald Trump] Sometimes in the 

heat of debate and speaking on a 

multitude of issues you don't 

choose the right words... <…> 

[Donald Trump] She's a disgusting 

pig, right? <…> [Donald Trump] 

and believe it or not, I regret it. 

[Speaker] Do you regret at all 

engaging in this back-and-forth 

with the Khans? <…> [Donald 

Trump] I don't regret anything. 

[Speaker] Do you regret saying 

that? <…>  [Donald Trump] You 

know I like not to regret anything. 

[Speaker] Do you regret saying that 

specifically? <…> [Donald Trump] 

No, not at all. 

[Speaker] Do you want to 

apologize for anything? <…> 

[Donald Trump] No, I don't 

apologize. 

[Speaker] You've called women 

you don't like “fat pigs,” “dogs,” 

“slobs,” and “disgusting animals.” 

<…> [Donald Trump] I said 

nothing wrong whatsoever. 

[Speaker] Do you regret making it 

personal with the judge? 

<…>[Donald Trump] Look I've 

had very, very unfair decisions. To 

look back and say, “Gee whiz, I 

wish I didn't do this or that”, I don't 

think that's good. I don't even think 

in a certain way, or even think that's 

healthy. What I say is what I say. 

Злість Агресія I love the old days. You know what 

they used to do to guys like that in 

a place like this? They'd be carried 

out on a stretcher, folks. 

And you can tell them to go f*** 

themselves. 

I could stand in the middle of Fifth 

Avenue and shoot somebody and I 

wouldn't lose any voters, okay? It's 

like, incredible. 

Нестабіль-

ність 

Нестабіль-

ність 

характеру 

[Speaker] In times of crisis 

America depends on steady 

leadership. <…> [Donald Trump] 

Knock the crap out of it, would ya? 

[Speaker] Serious clear thinking. 

<…> [Donald Trump] I know more 
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about Isis then the… generals do, 

believe me. 

[Speaker] And calm judgment. 

<…> [Donald Trump] And you can 

tell them to go f*** themselves. 

[Speaker] Because all it takes is one 

wrong move. <…> [Donald 

Trump] I would bomb the sh*t out 

of them. 

Політика Несприятл

ива 

(соціальна) 

політика 

(Умисна) 

несприят-

лива 

економіка 

He wants to eliminate the estate 

tax. 

Never heard of Trump Stakes? 

Never heard of Trump Vodka? All 

of these companies that he’s 

ruined! 

Whatever happened to Trump 

Airlines? 

Trump Games, Trump Travel, 

Trump Ice. 

Trump Magazine (which folded), 

Trunk World Magazine (which also 

folded) 

[Speaker] And Trump mortgage? 

<…> [Donald Trump] It's a great 

time to start a mortgage company 

[Fail sound]. 

Trump corporations have declared 

bankruptcy four times. Lenders to 

your company's lost billions of 

dollars. 

I am the king of debt. I do love 

debt. I love playing with it. 

I would borrow knowing that if the 

economy crashed, you could make 

a deal. 

Класова 

спрямова-

ність 

Орієнтація 

виключно 

на вищий 

класу 

He is giving a huge tax cut to the 

wealthiest families. 

The idea that cutting taxes on the 

very wealthy is going to trickle 

down. is somehow going to help 

the middle class. We tried that 

under George W. Bush. We went 

from a budget surplus to a huge 

deficit. 

Lowering the rate to fifteen percent 

is not designed to help that small 

business owner. It is a huge, huge 

tax break for the most well-off. 
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What Mr. Trump proposed is a big 

give back more for the higher 

income families, who deducted a 

higher tax rate. 

Політичні 

наміри 

Агресив-

ність 

політичних 

намірів, 

прагнення 

диктатури 

I would bomb the sh*t out of them. 

We would be so much better off if 

Gaddafi were in charge. 

Saddam Hussein was a bad guy, 

right? You know what he did well? 

He killed terrorists. He did that so 

good. 

Політика 

дискримі-

нації 

[Speaker] If you become president, 

you might try to appoint justices to 

overrule the decision on same-sex 

marriages? <…> [Donald Trump] I 

would strongly consider that, yes. 

I will immediately terminate 

President Obama's illegal executive 

order on immigration. 

We have to keep the families 

together, but they have to go. What 

if they have no place to go? We 

will work with them. They have to 

go. 

They're gonna be deported. Look, 

we have a country or we don't. 

We're building a wall. He's a 

Mexican. 

Donald J. Trump is calling for a 

total and complete shutdown of 

Muslims. 

[Speaker] Should the woman be 

punished from an abortion? <…> 

[Donald Trump] It has to be some 

form of punishment. 

 

Візуальний аналіз. 

* назви кадрів – умовні. 

 

Кандидат (до якого застосовано очоронення репутації): Хілларі Клінтон 

 

Загально: 

 

Дискурсивний аналіз 

Дискурс виборів. Ролики зроблені для передвиборчої агітаційної кампаній 

політичної сили кандидата і направлені на руйнування репутації опонента. 
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Герменевтичний аналіз 

 

 

Хто зробив ролики? 

Конкретні автори – невідомі. Їх створено на замовлення команди Д. Трампа. 

 

З якої громадської позиції/ролі був зроблений ролик? 

Оператор-художник, постановник. 

 

Навіщо зроблене відео, з якою метою, наміром? 

З метою маніпулятивного впливу на виборців – виставити опонента у 

гіршому світлі, щоб зменшити його шанси стати Президентом. 

 

Для кого зроблено відео, кому адресовано? 

Широкому загалу, електорату. 

 

Які знання про зняту сферу чи людей були використані автором ролика? 

Знання про особливості поведінки опонента, та особливості політики, що 

ним/нею впроваджуються чи плануються бути впровадженими. Знання про 

свіжі новини і про «невдачі» у кар’єрі опонента. 

 

Які упередження, перебільшення, стереотипи, ворожість, симпатії чи 

антипатії грали роль при зйомках? 

Основна тематика: неприпустимість політики (підтримка «не тих» верств, 

корупція) та фокус на обмані, що ставить під загрозу всю державу. 

 

«…But Worse» 
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Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

«Імігранти», біженці, поліція та Хілларі Клінтон. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Всі герої, крім Хілларі – другорядні, але фокусовані як причина. Хілларі – 

також другорядна, але виступає об’єктом дифамації. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

«Імігранти» і біженці «заповнюють» США та роблять злочини. Хілларі 

дивиться на це. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Імігранти та біженці, поліцейські -  ні. Хілларі – імовірно, так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Природньо, всі кадри – стоп-кадри. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Імігранти залишаються в США і приносять проблеми. Хілларі тільки «за». 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Імігранти підривають безпеку США, рівень небезпеки і злочинів зростає, а 

керівництво – все одно. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Порушення принципу «не нашкодь» - дією і бездіяльністю.  

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

«Для всіх милим не будеш» - зайва демократія шкодить. 

 

 

“Wall Street Is With Her” 
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Герменевтика образу 

Хто в ролику? 

Хілларі Клінтон. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне, але виступає «жертвою» очорнення. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Радіє. Контекст вказує на те, що радість ця – від отримання величезних 

виплат, порівняно з іншим кандидатом. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Ні, це змонтований стоп-кадр. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Напівприродньо. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Хілларі радіє (виплатам). ЇЇ тіньові ставки більші за Трампові. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Підкуп Уолл-стріт, та взаємодопомога кандидатки і організацій веде до 

корупції. 

 

Структурний аналіз 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Зажитковий спосіб життя, обман. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Засудження самозбагачення і корупції. 

 

”She failed every time” 
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Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

Хілларі Клінтон з її командою. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне, але виступають цілями очорнення. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Хілларі спотикається і падає, команда її підхоплює. На другому кадрі – 

постановочне ролика. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Кадр 1 – ні, кадр 2 – так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Природньо, зафіксований момент випадковості, «оступилася». На другій – 

позує. 

 

Семіотичний аналіз 

Денотація (зовнішнє) 

Хіларі підхоплюють, щоб вона не впала. Кадр 2 засвідчує це як приклад 

«програшу», «оступу». 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Невдалі дії у реальному житті = невдалі політичні дії. Не можна допустити 

невдач на рівні політики. 

 

Структурний аналіз 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Неуважність. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

(Контра-)Цінності перемоги. 

“Hillary Clinton’s baggage” 
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Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

Нікого. Багаж. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Жодного. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Люди відсутні. Постановка. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Люди відсутні. Постановка. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Люди відсутні. Постановка. 

 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Багаж, в якому перевозяться копрометуючі дані. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Хілларі Клінтон має «скелети» у шафі, що призведе до проблем у прийнятті 

політичних рішень. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Потайний спосіб життя. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Контра-цінності чесності і обману. 
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“Emails PAC-MaN” 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

Хілларі Клінтон в ролі Пак-Мена та агенти ФБР у ролі привидів. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Жодного. Хілларі – суб’єкт очорнення. ФБР – персоніфіковані як 

справедливість. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

«Хілларі» їсть/видаляє потаємні е-мейли, коли ФБР її ловить. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Постановка. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Постановка у вигляді гри. 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Гра в Пак-Мен з новими героями. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Приховування/розголошення засекреченої інформації, що ставить під загрозу 

нацбезпеку. 

 

Структурний аналіз 
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Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Потаємний спосіб життя і обман. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Контра-цінності чесності, піклування про державу. 

 

 

 

“Pinocchio” 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

Хілларі Клінтон, яку порівняно з Піноккіо. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне – Клінтон піддається очорненню репутації. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Обманює, «Ставить нацбезпеку під ризик». 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Ні – в першому кадрі, так – вд ругому. Але це постановка. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Природньо і «позує». 
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Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Клінтон – Піноккіо, що бреше. Не можна допускати її до влади. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Обмани і розголошення інформації призвели до розриву в цілісності 

нацбезпеки США, така халатність руйнує безпеку всіх і кожного. 

 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Потаємний стиль життя, обман, ризики. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Любов до держави, необхідність ставити інтереси США вище за свої. 

 

 

“We Won’t” 

 
Герменевтика образу 

 

Хто в ролику? 

Хілларі Клінтон. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне. Автор очорнює її репутацію. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Дивиться в бік, звинувачена у корупції. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Ні і так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 
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Так і ні. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Хілларі Клінтон пов’язана з корупцією. «Ми» не допустимо її до влади. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Корупція руйнує систему соціальної політики США, виставляючи інтереси 

однієї персони та її оточення (клінтон) вищими за інтереси громадян. 

Підтримка хї призведе до краху США. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Корумпований, оплачений спосіб життя. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Патріотизм, чесність, альтруїзм. 

 

 

Кандидат (до якого застосовано очоронення репутації): Дональд Трамп 

 

 

 

Загально: 

 

Дискурсивний аналіз 

Дискурс виборів. Ролики зроблені для передвиборчої агітаційної кампаній 

політичної сили кандидата і направлені на руйнування репутації опонента. 

 

 

Герменевтичний аналіз 

 

Хто зробив ролики? 

Конкретні автори – невідомі. Їх створено на замовлення команди Х. Клінтон. 

 

З якої громадської позиції/ролі був зроблений ролик? 

Оператор-художник, постановник. 

 

Навіщо зроблене відео, з якою метою, наміром? 

З метою маніпулятивного впливу на виборців – виставити опонента у 

гіршому світлі, щоб зменшити його шанси стати Президентом. 
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Для кого зроблено відео, кому адресовано? 

Широкому загалу, електорату. 

 

Які знання про зняту сферу чи людей були використані автором ролика? 

Знання про особливості поведінки опонента, та особливості політики, що 

ним/нею впроваджуються чи плануються бути впровадженими. Знання про 

свіжі новини і про «невдачі» у кар’єрі опонента. 

 

Які упередження, перебільшення, стереотипи, ворожість, симпатії чи 

антипатії грали роль при зйомках? 

Основна тематика: неприпустимість політики (програшна економіка і 

ущімлення прав меншин) та фокус на особистих рисах, котрі не можуть бути 

притаманні Президенту (нетолерантність, неввічливість, агресія). 

 

 

«Blacks, What Do You Have to Lose?» 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Молодий Дональд Трамп. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне – Трамп – «жертва» очорнення. 

Що вони роблять, на що дивляться? 

«Дивиться на темношкіре населення» і дискримінує. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Так, кадр з прес-конференції. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Грає на публіку. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 
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Звернення до афроамериканців, що дискримінує цю групу населення. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Загальне неприйняття інакшості, расизм. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

«Говорю, що хочу», порушення норм «не образь». 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Політика неприйнятя відмінностей, домінація білого американця. 

 

“Role Models: Go F*** Yourself” 

 

 
 

 

Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Трамп і діти, що дивляться його виступи. 
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Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне: Трамп – суб’єкт дифамації, діти – інструмент маніпуляції. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Трамп виступає і каже неприйнятні речі, діти «вчаться» у нього. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Грають на камеру/публіку і позують. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Телевізор може навчити поганому. 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Дуже погано, коли поганому вчить кандидат у Президенти – невідповідність 

рольових моделей, варто думати про дітей. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Неприйнятна поведінка на публіці, лихослів’я. «Говорю, що хочу», 

порушення норм «не образь». 

 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Цінності захисту дітей, важливість бути прикладом. 

“Dictatorship” 
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Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Кадри з відомими «диктаторами» і диктаторами. 

 

Яке відношення вони мають до автораролика? 

Другорядне. Служать прикладом майбутннього Трампа. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Виступають з промовою, фотографуються, вітають народ тощо. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

По-різному. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

По-різному. 

 

Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Тиранія і диктаторство є у світі. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Диктатура можлива як американське майбутнє, бо Трамп надихається 

тиранами.  

 

Структурний аналіз 
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Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Агресивний спосіб реакції, домінація на слабшими. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Антицінності тиранії, диктатури, заздрощів. 

 

 

“Good Business for Him, Bad Business for You” 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Трамп і команда. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне. Жертви очорнення. 

 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Виступає і йдуть. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Скоріше – природньо. 

 

Семіотичний аналіз 
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Денотація (зовнішнє) 

Слова про економіку – одні, а дії – інші. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Руйнація національної економіки собі в кишеню – привід задуматися у 

чесності намірів Трампа. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Жадібність, нечесність. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Ідея провальної економіки, «любов до банкрутства», «ігри з вогнем». 

 

 

“He Would Fail a Test for Immigrants” 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Дональд Трамп. 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Другорядне. Репутація Трампа очорнюється. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Виступає (проти імігрантів). 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Як на публічному виступі. 
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Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Пряма нелюбов до імігрантів. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

Нетолерантність до одних груп наслення веде до загальної нетолерантності і 

такої ж політики. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Неприйняття іншого. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Цінність «білого американця», Америка – для американців. 

 

 

“We Wanted to Offend” 

 
 

Герменевтика образу 

 

Хто у ролику? 

Трамп. 

 

 

Яке відношення вони мають до автора ролика? 

Ніякого. Це стоп-кадр і фото. Трамп піддається дифамації. 

 

Що вони роблять, на що дивляться? 

Вітає електорат і їсть. 

 

Чи знають вони про присутність оператора? 

Так. 

 

Вони поводять себе природньо чи позують? 

Позує. 
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Семіотичний аналіз 

 

Денотація (зовнішнє) 

Уявна любов до народу та смачної їжі. 

 

Конотація (приховане, інтерпретація) 

За усміхненим обличчям ховається нетерпима людина, що прагне ображати 

інших. 

 

Структурний аналіз 

 

Норми, правила, спосіб, стиль життя (нормативний рівень) 

Недотримання норм толерантності веде до регресу, двуликість. 

 

Ідеї, цінності, погляди (ідеологічний рівень) 

Неприйняття інакшості. 

 

 

 

Додаткова інформація (за допомогою візуального контент-аналізу). 

 

Підґрунтям очорнення репутації служить концепт «негативних кампаній» 

(подекуди, чорного PR), де розрізняють два основних види «реклами»: 

агресивну (націлену конкретно на підрив репутації жертви) та контрастну 

(для виставлення агента/кандидата у вигідному світлі на фоні «ганьби» 

жертви). Це дає додаткове поле для порівняння тактик очорнення репутації: 

 

Відеозапис, що містить ролики проти Хілларі Клінтон: 

Таблиця Б.3 

 

Ролик Тип рекламної 

атаки 

Стратегія 

1 Контрастна Невірне цитування, Обзивання, 

Анонімна брехня  

2 Агресивна Невірне цитування  

3 Агресивна + 

Контрастна 

Невірне цитування  

4 Контрастна Невірне цитування, Анонімна брехня, 

Обзивання 

5 Агресивна Обзивання, Анонімна брехня 

6 Агресивна Обзивання 

7 Агресивна Обзивання 

8 Агресивна Обзивання 
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9 Клінтон відсутня х 

10 Клінтон відсутня х 

11 Агресивна Невірне цитування  

12 Агресивна Обзивання 

13 Агресивна Обзивання, Анонімна брехня 

14 Контрастна Обзивання, Анонімна брехня 

15 Контрастна Обзивання, Анонімна брехня 

16 Контрастна Обзивання 

17 Клінтон відсутня х 

18 Клінтон відсутня х 

19 Контрастна Обзивання 
 

 

Відеозапис, що містить ролики проти Дональда Трампа: 

Таблиця Б.4 

 

Ролик Тип рекламної 

атаки 

Стратегія 

1 Агресивна Невірне цитування  

2 Агресивна Невірне цитування  

3 Агресивна Невірне цитування  

4 Контрастна Невірне цитування  

5 Агресивна Невірне цитування, Обзивання 

6 Агресивна Невірне цитування, Анонімна брехня, 

Обзивання 

7 Агресивна Невірне цитування, Анонімна брехня, 

Обзивання 

8 Агресивна Невірне цитування, Анонімна брехня, 

Обзивання 

9 Агресивна Невірне цитування, Обзивання 

10 Агресивна Невірне цитування, Обзивання 

 


