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Вибори щоразу стимулюють інтерес до ефективності 

використання засобів політичних комунікацій, особливо – 

масових. Це цікавить усіх – політиків, менеджерів і консультантів 

виборчих кампаній, політичних маркетологів, спонсорів 

політичних партій і блоків тощо. Цікавить, безумовно, ця 

проблематика і науково�дослідницький загал. У зв’язку з цим Центр 

політичних комунікацій університету „Україна” і Всеукраїнська 

асоціація політичних наук (ВАПН) напередодні позачергових 

парламентських виборів 2007 року провели загальнонаціональне 

опитування респондентів з усіх областей України.
 
На запитання запропонованої анкети дали відповідь 1200 респондентів 

з усіх областей України, серед яких було 49,2 % чоловіків і 50,8 % жінок. За 
національністю: 81,0 % � українців, 16,0 % � росіян і 3,0 % � представників 
інших національностей. За соціально�професійним статусом: 4,3 % � 
робітників, 2,8 % � селян, 9,0 % � інженерно�технічних працівників, 14,7 
% � представників гуманітарної сфери, 6,0 % � працівників управлінської 
сфери, 10,5 % � працівників сфери бізнесу, 13,0 % � студентів та учнів, 5,1 
% � домогосподарок, 33,1 % � пенсіонерів, 1,5 % – військових та працівників 
„силових” структур. За віком: до 20 років – 13,0 %, 21 � 30 років – 10,7 %, 
31 � 40 років – 16,1 %, 41 � 50 років – 12,0 %, 51 � 60 років – 16,4 %, понад 60 
років – 31,8 % опитаних.
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Пропонуємо познайомитися з деякими результатами дослідження, 
які можуть бути цікавими з точки зору ефективності вкладання 
матеріально�фінансових, людських та інших ресурсів в ті чи інші засоби 
політичної комунікації під час проведення виборчої кампанії.  

                                                                                                                       
Ефективність використання засобів політичної комунікації у 

виборчих кампаніях
Виборча кампанія як специфічний вид політичної діяльності, 

безумовно, якнайбільше потребує кількісних та якісних даних щодо 
ефективності вкладених у вибори часу, сил і коштів, навіть якщо ці вибори 
й не носять перманентного характеру (за умов нестабільного і недостатньо 
структурованого в політичному плані суспільства).

Очевидно, варто наголосити й на тому, що для політичних партій і 
блоків як у випадку використання пропорційної виборчої моделі, так і за 
умов політичного змагання у мажоритарних округах принципово важливо 
донести зміст своїх передвиборчих програм до пересічного громадянина, 
уповноваженого Конституцією на делегування представникам правлячої 
політичної еліти своєї частки влади через виборчий бюлетень.              

То ж яким чином дізнавалися про зміст цих політичних документів 
українські виборці на позачергових парламентських перегонах 2007 року?   

Результати дослідження показали, що більше третини респондентів 
(35,6 %) дізнавалися про зміст передвиборчих програм партій і блоків 
переважно з повідомлень мас�медіа (завдяки виступам кандидатів 
у засобах масової комунікації або за посередництва політологів чи 
журналістів). 

Загалом же, на думку опитаних, призова трійка рейтингу ефективності 
засобів політичної комунікації, які використовуються під час проведення 
виборчої кампанії, має цілком традиційний вигляд: телебачення (27,5 %), 
газети і журнали (20,1 %), радіо (17,9 %).

Показово, що лише один із семи виборців (15,7 %) був переконаний в 
ефективності безпосередніх зустрічей з кандидатами у народні депутати. 
Не викликає сумніву, що така деперсоніфікація політичної комунікації в 
українському суспільстві стала наслідком використання на виборах 2006 
року і позачергових виборах 2007 року пропорційної виборчої системи, 
коли депутати фактично перетворюються на заручників керівництва 
фракцій (партій чи блоків). 

За умов використання мажоритарної чи мажоритарно�пропорційної 
виборчої системи особистісний чинник, безперечно, відіграє набагато 
важливішу роль, ніж за умов голосування за партійний бренд чи харизму 
лідера однойменного блоку.

Дослідження також показали, що політична реклама на бігбордах не 
настільки ефективна, як вважають виборчі штаби. Лише 5 % респондентів 
вказали, що такий спосіб політичної комунікації виправданий з 
пропагандистської точки зору. Проте виборці з півдня країни мають свою 
особливу думку щодо цього: вони відзначили, що такий засіб політичної 
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комунікації досить ефективний (9,3 %) – на відміну від респондентів із 
заходу (5,2 %), сходу (4,3 %) і центру України (3,7 %). 

Приблизно така ж кількість респондентів (4,9 %) відзначила 
ефективність Інтернет�комунікацій під час проведення виборчої кампанії.

Особливо не виправдовує вкладених коштів, на думку учасників 
нашого опитування, і використання буклетів, листівок (3,9 %), прапорів, 
транспарантів, пакетів, футболок, кепок (3,1 %) та агітаційних 
радіофікованих автомобілів (0,3 %). 

На відміну від президентської виборчої кампанії 2004 року, коли народ 
масово пересилав одне одному політичні SМS (із закликами, гаслами та 
анекдотами), на позачергових виборах до парламенту цей засіб політичної 
комунікації практично не мав жодного значення (0,6 %).

Думки чоловіків і жінок в оцінці ефективності тих чи інших засобів 
політичної комунікації в цілому не відрізнялися. Що ж стосується поглядів 
на ці питання представників різних регіонів України, то певні відмінності 
були відзначені нашими експертами. 

Жителі східних областей (29,8 %) та півдня країни (29, 6 %) дещо вище, 
ніж жителі заходу (26,4 %) і центру (26,0 %) оцінили вагу телебачення в 
процесах політичної комунікації. А ось в оцінці ефективності використання 
під час виборчої кампанії радіостанцій регіональні погляди різнилися 
наступним чином: українці зі східних областей (22,9 %) надали радіо 
більшої ваги, ніж західняки (16,9 %), жителі центральної (16,3 %) і південної 
(14,6 %) України.

Водночас виборці з центральної і північної (22,4 %) та західної (20,9 %) 
України більшою мірою, аніж жителі українського сходу (17,9 %) і півдня 
(16,9 %), оцінили вплив друкованих засобів масової комунікації на хід 
виборчої кампанії 2007 року.

Ефективність Інтернет�комунікацій теж була вище оцінена українцями 
зі сходу (10,2 %), ніж жителями західних (3,5 %), південних (3,3 %) та 
центральних (2,6 %) областей. 

        
Ефективність телевізійної політичної комунікації
Лідерство телебачення як такого в глобальному та національному 

інформаційному просторі не викликає жодних сумнівів. Проте 
бурхливий розвиток нових інформаційно�комунікаційних технологій 
призвів до появи принципово нових різновидів цього засобу масової 
комунікації. І це сегментування телевізійного простору, насамперед на 
основі нових способів донесення телевізійного сигналу до споживача 
інформації, становить чималий науково�дослідницький інтерес. Зокрема, 
запровадження на додаток до традиційного ефірного телебачення його 
кабельного, супутникового, інтернетового та мобільного аналогів суттєво 
змінило структуру національного телевізійного простору.   

Більше того, інноваційні телевізійні технології породили різноманітні 
комбінації використання телерадіокомпаніями (ТРК) нових способів 
подачі телевізійного сигналу. Нині вже нікого не здивуєш, коли ТРК 
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водночас транслюють свої програми традиційним (ефірним) способом, 
доповнюючи це поширенням сигналу через супутник, кабельні мережі, 
Інтернет та радіостанцію. А співпраця з операторами мобільного зв’язку 
дає можливість отримувати телевізійні новини на мобільні телефони.  

Але якщо розглядати рейтинг різновидів телебачення (за способом 
подачі сигналу), то слід відзначити, що традиційне, або ефірне, телебачення 
(59,8 %) і досі зберігає провідні позиції, хоча й зростання ваги кабельного 
телебачення (27,7 %) заслуговує на увагу і використання під час виборчих 
кампаній. 

Супутникове (7,5 %) та Інтернет�телебачення (3,8 %), попри свій 
елітарний характер, вже сумарно охоплюють приблизно кожного дев’ятого 
виборця (11,3 %). І резерви тут, безумовно, є. 

Результати нашого дослідження засвідчили, що мобільне телебачення 
на процеси політичної комунікації в українському суспільстві поки що 
впливає досить символічно (1,2 %). Але за умови використання, наприклад, 
відео�SМS, беручи до уваги динамічне зростання „парку” мобільних 
телефонів, не виключено, що й воно може стати впливовим чинником 
процесів політичної комунікації в суспільстві, яке активно глобалізується.

Погляди чоловіків і жінок, до речі, при здійсненні оцінки ефективності 
політичної комунікації у вказаних вище різновидах телебачення майже 
не відрізнялися. А ось регіональні відмінності помітні.

Учасники дослідження відзначали, зокрема, що у східних областях 
(50,7 %) значно менший вплив має ефірне телебачення, ніж на півдні (66,4 
%), у центрі (63,4 %) та на заході (61,7 %). Натомість кабельне телебачення 
вони вважають більш впливовим на сході (41,8 %), ніж на заході (24,6 %), у 
центрі (21,1 %) та на півдні (20,8 %). Супутникове ж телебачення, на думку 
опитаних, має більший вплив на процеси політичної комунікації в центрі 
(9,3 %) і заході (8,6 %) країни, ніж на її півдні (6,4 %) і сході (4,9 %).

Це результати аналізу сегментів національного телевізійного простору 
України в контексті особливостей різних інформаційно�комунікаційних 
технологій донесення повідомлень до широкого електорального загалу.

Але для нас, безумовно, важливим з теоретичної і практичної точки 
зору є дослідження ефективності телевізійної політичної комунікації 
в залежності від їх статусу (вертикальної ієрархії) та площ покриття 
сигналом. Докладно про це можна довідатися з інформації, поданої в 
таблиці 1. 

Отже, загальнонаціональні канали отримали першу рейтингову 
позицію (47,8 %), хоча регіональні (транслюють сигнал на кілька областей) 
та обласні  телеканали (32,4 %) не набагато відстали від переможців 
нашого умовного рейтингу. Міські (13,7 %) та районні телеканали (2,3 %) 
сумарно вийшли теж на досить солідну глядацьку аудиторію (16,0 %). А ось 
політичний вплив зарубіжного телебачення виявився, на думку учасників 
опитування, зовсім незначним (3,8 %).

Таблиця 1
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Рейтинг ефективності політичної комунікації 
у різних типах телеканалів

(за площею покриття сигналом, %)
Погляди на це питання чоловіків і жінок в основному збіглися, хоча 

певні відмінності й були відзначені. Наприклад, жінки (49,1 %) більшою 
мірою, ніж чоловіки (46,7 %), вказали на впливовість телеканалів 
загальнонаціонального статусу. Аналогічно вони оцінили й впливовість 

міського телебачення (15,2 % голосів жінок проти 12,4 % голосів чоловіків). 
Чоловіки ж (20,7 %) вище оцінили можливості впливу повідомлень 
обласного телебачення, ніж жінки (17,6 %).

Регіон проживання респондентів теж впливав на особливості  
поглядів виборців. Було засвідчено, що на півдні (52,8 %), у центрі та 
півночі країни (52,4 %) респонденти значно вище оцінили впливовість 
загальнонаціональних каналів, ніж на сході (45,1 %) і заході (43,0 %). 
Водночас, на думку респондентів, регіональне та обласне телебачення 
у західних областях (40,8 %) має значно більший вплив, ніж у північних, 
центральних (31,1 %), південних (31,1 %) і східних (26,2 %).

Міське ж телебачення, за свідченням наших експертів, найбільше 
користується популярністю на сході України (26,8 %) і значно менше – на 
півдні (9,9 %), на заході (9,0 %) і в центрі (8,3 %). Це й зрозуміло, оскільки 
в індустріально розвинених Луганській і Донецькій областях переважна 
більшість населення проживає саме в містах обласного підпорядкування. 
А там, як відомо, традиційно більше дивляться міські, ніж обласні 
телепрограми.

Д о с л і д ж у ю ч и  е ф е к т и в н і с т ь  п о л і т и ч н о ї  р е к л а м и  в 
інформаційно�політичних програмах провідних телеканалів України, 
ми отримали, на перший погляд, несподівані  результати (таблиця 2).

Але це лише на перший погляд. Певні розбіжності між загальними 
рейтингами телеканалів і власне рейтингами політичних програм, 
передусім в частині оцінки рівня впливовості „5 каналу” та Першого 
національного, на нашу думку, викликані часом проведення нашого 
дослідження. Йдеться про передвиборчі змагання і специфіку їх 
висвітлення на телеканалах. Наприклад, підвищений інтерес під час 
проведення дослідження до телевізійних програм державного Першого 
національного каналу був детермінований трансляцією рекламних роликів 
усіх без винятку політичних сил згідно з рішенням Центральної виборчої 
комісії. 
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Таблиця 2
Оцінка ефективності політичної реклами в 

інформаційно�політичних програмах провідних телеканалів України 
(%)

У свою чергу, „5 канал”, працюючи у форматі „розмовного” телебачення 
(хоча й „помаранчево�орієнтованого”), привертав увагу не лише відповідно 
налаштованого електорату, а й представників інших політичних сил: 
цікаво ж бо знати, що говорять політичні опоненти!

Загалом же,  повторимось,  йдеться  про  рейтинг  власне 

інформаційно�політичних програм (а не телеканалів в цілому), на основі 
чого респонденти й робили висновки щодо ефективності політичної 
реклами на провідних телеканалах України.

Ефективність політичної комунікації на радіо
Щоб там не казали,  але радіо  й  досі  лишається досить 

впливовим в національному інформаційному просторі.  Проте 
інформаційно�комунікаційні технології і тут „попрацювали” над зміною 
структури національної аудіосфери. 

То ж який конкретно вплив мають різні види радіомовлення в 
залежності від технічних характеристик і способів розповсюдження 
сигналу радіостанціями можна зрозуміти з таблиці 3.

З революціями в радійному сегменті національного інформаційного 
простору поки що треба зачекати. Попри руйнування передавальних 
мереж, брак державної підтримки виробників проводових радіоприймачів, 
традиційне радіо й досі лишається найвпливовішим засобом 
аудіокомунікації (42,3 %). Хоча й FM�радіостанції розвиваються досить 
динамічно – вони вже вийшли на охоплення своїм впливом майже на 
третину слухацької аудиторії (30,0 %). А якщо ультракороткохвильові 
радіостанції будуть об’єднуватися в корпоративні мережі з єдиною 
інформаційною політикою, то їх перспективи на рекламному радіоринку 



57
с о ц і а л ь н а  п с и х о л о г і я  № 1, 2008

й далі зростатимуть.

Таблиця 3
Рейтинг ефективності політичної комунікації у різновидах 

радіомовлення (за способами подачі сигналу, %)
До речі, жінки і чоловіки слухають радіопередачі дуже по�різному. 

Наприклад, жінки (46,9 %) більше слухають проводове радіо, ніж чоловіки 
(38,5 %). А чоловіки (31,4 %) складають більшу слухацьку аудиторію FM� 
радіостанцій, ніж жінки (28,2 %). 

І дивини тут немає: жінки більше бувають вдома і слухають проводове 

радіо, а чоловіки більше слухають ультракороткохвильове радіо, їдучи на 
роботу або в процесі робочого дня. 

Дослідження регіональних особливостей слухацької аудиторії 
показало, що найбільше проводове радіо слухають на півдні (52,2 %) і 
найменше – на сході країни (34,2 %). Центральні (42,8 %) і західні регіони 
(43,9 %) продемонстрували приблизно однакові рейтингові показники.

Вивчення аудиторії FM�радіостанцій показало, що майже вдвічі більше 
їх слухають у східних (49,0 %), ніж у західних (24,8 %), центральних (24,1 
%) і південних (23,2 %) областях. Показово, що супутникове радіо теж 
найбільше слухають на сході (7,0 %) і значно менше на заході (2,6 %), в 
центрі (3,4 %) і на півдні країни (5,1 %). 

Що ж стосується слухацького загалу Інтернет�радіостанцій, то він 
більший серед жителів центральної (5,2 %), ніж східної (3,9 %), південної 
(3,6 %) та західної (2,6 %) України.

    
Ефективність політичної комунікації в газетах і журналах 
Незважаючи на динамічний розвиток телевізійних засобів масової 

комунікації, друковані мас�медіа (так само, як і аудіальні) залишаються 
вагомим і ефективним чинником політичної комунікації в українському 
суспільстві.

Оскільки інтерактивні (on�line) політичні комунікації більше властиві 
телебаченню, радіо� та електронним газетам і журналам, стосовно 
друкованої преси, напевно, доцільніше все ж оперувати поняттям 
політичної реклами. Хоча, безумовно, листування з читачами на сторінках 
газет і журналів теж ще не зовсім „поглинула Лета”.

Про результати дослідження ефективності політичної реклами, що 
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розміщувалася в українських газетах під час позачергової виборчої 
кампанії 2007 року, можна довідатися з даних таблиці 4. 

Таблиця 4
Оцінка ефективності політичної реклами в газетах 

(за статусом і  територією розповсюдження, %)
Як видно з таблиці 4, у сфері друкованих мас�медіа ситуація найбільш 

загрозлива з точки зору реалізації інтегративної (об’єднавчої) функції 
української держави: загальнонаціональні газети контролюють приблизно 
третину (37,2 %) друкованого національного інформаційного простору 
країни. Це менше, ніж частка загальнонаціональних телеканалів в 

національному телевізійному просторі (47,8 %) і частка радіослухачів 
Національної радіокомпанії України в аудіопросторі країни (42,3 %). 

Отже, є над чим замислитись: сукупний вплив місцевих видань  (52,1 
%), що складається із сумарних впливів міських (19,0 %), обласних (16,8 
%), регіональних (8,7 %) і районних (8,6 %) газет, значно перевищує вплив 
загальнонаціональних газет (37,2 %). 

Але й це ще не все. Чимало газет, зареєстрованих як загальнонаціональні 
видання, зовсім не дотримується державницьких позицій. Додаймо до 
цього переліку ще й партійні видання з їх вузькополітичними (клановими, 
галузевими, містечковими), а часом і відверто антидержавними позиціями, 
і сучасна ситуація в інформаційному просторі України стане більш 
зрозумілою.

Ці фактори звужують політичний вплив держави на національний 
інформаційний простір. 

Погляди чоловіків і жінок щодо ефективності політичної реклами 
в друкованих ЗМК на політичну свідомість суспільства в основному 
збігаються. Єдиним винятком є оцінка ефективності політичної реклами 
в обласних і партійних виданнях. Так, респонденти�чоловіки (18,7 %) 
більшою мірою, ніж респонденти�жінки (14,6 %), оцінили впливовість 
обласних газет. А жінки (9,9 %) більшою мірою, ніж чоловіки (6,9 %), 
вважають публікації в партійній пресі ефективною формою політичної 
реклами. В інших випадках гендерні розбіжності не мали статистично 
вагомих результатів.

Водночас слід відзначити, що регіональний зріз громадської думки 
засвідчив строкатіші результати, ніж у випадку дослідження гендерних 
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відмінностей у поглядах наших респондентів. Наприклад, в оцінці 
впливовості загальнонаціональних газет жителі східних областей значно 
меншою мірою (29,7 %) виокремлювали цей сегмент мас�медіа, ніж жителі 
центральних (42,0 %), південних і західних (по 37,6 %) областей. 

В питаннях оцінки сукупного рівня впливовості регіональних та 
обласних газет українці сходу (21,7 %) теж продемонстрували нижчі 
показники, ніж громадяни, що проживають у західних (28,3 %), південних 
(27,5 %) і центральних (25,1 %) областях.

Але варто також взяти до уваги те, що східняки (37,7 %) значно більшою 
мірою відзначили ефективність політичної реклами в міських газетах, 
ніж жителі півдня (17,5 %), центру (12,2 %) і заходу країни (11,7 %). І це, 
зрештою, теж не може бути особливою дивиною, оскільки на сході України 
більшість населення проживає саме у великих індустріальних містах.

Оцінюючи рівень впливовості районних газет на політичне життя 
суспільства, наші експерти із західної (12,7 %) і центральної України (10,6 
%) більшою мірою впевнені в ефективності використання цих видань в 
політичних цілях, ніж експерти з півдня (4,8 %) і сходу (3,1 %). 

Цікаво подивитися й на оцінку респондентами ефективності політичної 
реклами в партійних виданнях. Як засвідчили результати дослідження, 
найвище оцінили впливовість цих засобів масової комунікації на півдні 
(10,6 %) і найнижче на сході (7,7 %) країни. Водночас оцінки щодо 
центральної (8,1 %) і західної України (8,0 %) не вийшли за межі показників 
загальнонаціональної вибірки. 

                                                     
Наостанок зазначимо, що отримані нами результати дають підстави 

по�новому подивитися на ефективність тих чи інших засобів політичної 
комунікації як у форс�мажорних умовах виборчої кампанії, так і в умовах 
латентно�стабільної політичної діяльності. І це може бути покладено в 
основу нових концептуальних засад реалізації форм і методів політичного 
маркетингу в умовах глобалізації світу та бурхливого розвитку нових 
інформаційно�комунікаційних технологій. Це, так би мовити, з наукової та 
політико�технологічної точки зору. Але й нашим державним мужам варто 
звернути особливу увагу на проблему незбалансованості і неефективного 
державного управління   національним інформаційним простором та 
його вразливість з точки зору інформаційної безпеки держави, групи та 
індивіда.


