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ВИКОРИСТАННЯ В ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ ІНТЕРНЕТ-МОЖЛИВОСТЕЙ 
 

В рамках даної роботи проводилося дослідження відносин, що виникають у сфері впливу та ролі соціальних мереж у 

виборчих кампаній, та використання інтернате у виборчих компаніях. Структура роботи обумовлена метою і 

завданнями проведеної роботи, складається з обґрунтовоності актуальність даної теми дослідження, 

визначається предмет дослідження, мета і завдання роботи, ступінь наукової розробленості в науковому 

співтоваристві, методологічна, теоретична і нормативна основи дослідження. 

Головною проблемою суспільства сьогодні, поряд з іншими, можна вважати проблему впливу політичних сил на 

громадські маси за допомогою сучасних віртуальних технологій. Інтернет надає користувачам миттєвий доступ 

майже до будь-якого типу даних, обсяг інформації, що виробляється і споживається пересічним користувачем, 

збільшується з кожним днем.  

В роботі наводяться приклади з практики, а також думки дослідників в галузі соціальних мереж та виборчого 

процесу. В кінці статі представлені короткі висновки по темі дослідження, виявлені проблеми та пропозиції щодо 

їх можливого вирішення.  
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Багато науковців були залучені до вивчення 

комунікацій у зоні мережі, і деякі з них загово-

рили на цю тему передчасно, ще до широкого 

розповсюдження Інтернету, як чинника в 

виборах.  

Мережеве суспільство, характеризується 

тим, що охоплює майже всі сфери людської 

діяльності. Відповідно до цього, мережева ко-

мунікація характерна виключно для сучасного 

мережевого суспільства, вона характеризу-

ється використанням інформаційних техноло-

гій, передачею інформації в Інтернеті. За часів 

дослідників інші дослідники глибше заглиби-

лись у вищезазначені теорії, використовуючи 

дедуктивний метод їх розбиття на більш дрібні 

частини, вивчаючи не лише одну сторону 

ситуації в цілому. Виходячи з цього, можна 

сказати, що ця галузь досліджень представляє 

великий інтерес для вчених, але в той же час 

існують великі прогалини у визначеній галузі 

знань. Причина криється у величезному безпе-

ребійному механізмі циркуляції інформації в 

Інтернеті.     

В усьому світі, інтернет набуває все біль-

шого визнання як засіб спілкування. Так, ще 

10 років тому в інтернет ходив лише кожен 

п'ятий українець (23% у 2010 році), а зараз - 

дві третини українців (68% у 2020 році). У 

свою чергу, кількість активних користувачів, 

які щодня отримують доступ до інтернет, зрос-

ла з 5% у 2010 році до 45% у 2020 році. В 

основному молоді люди щодня відвідують 

інтернет (78% - 18-24 роки). На даний момент 

лише 32% респондентів не користуються 

послугами глобальної мережі інтернет.     

Порівнюючи технологію інтернету з інши-

ми засобами зв'язку, можна виділити її перева-

ги та недоліки. Отже, очевидні переваги інтер-

нет перед іншими технологіями включають:  

 доступність цілодобово; 

 найширші можливості інтерактивного 

спілкування з виборцями; 

 ефективність спілкування з електоратом; 

 безцензурність, а отже, і незалежність 

політичного інтернету від адміністративного 

ресурсу влади; 

 організаційна простота політичного 

контенту в інтернеті; 

 глобальний транскордонний, властивий 

лише цій технології; 

 можливість створити найбільш повний 
образ кандидата, що важче зробити за допо-
могою лише традиційних засобів масової ін-
формації (в Інтернеті інформацію про канди-
дата можна переглянути у вигляді тексту; 
прослухати в аудіо формі; переглянути в 
форма якісного відеокліпу); 

 за допомогою інтернету успішно прово-

диться пошук волонтерів-помічників для про-

ведення кампаній та залучення прихильників. 
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Можна виділити наступні основні цілі 

використання можливостей інтернету під час 

виборчої кампанії: 

 донесення до виборців чітко і чітко 

сформульованих та формалізованих поглядів 

певного кандидата; 

 сприяння формуванню іміджу кандидата; 

 набір добровольців; 

 презентація політичних ініціатив та 

програм кандидата; 

 контрпропагандистська діяльність; 

 організація соціально-політичних дискусій. 

США стали піонером у використанні мож-

ливостей Всесвітньої павутини для проведення 

виборчої кампанії. Тут вже в середині 90-х. У 

минулому столітті інтернет почав активно 

використовуватися як засіб агітації за 

виборців. При цьому політичні стратеги часто 

виявляли фантазію, намагаючись зробити сайт 

кандидата незвичайним, незабутнім, зробити 

його максимально цікавим для користу-

вача. Наприклад, веб-сайт Б. Клінтона під час 

президентської кампанії 1996 р. Містив 

електронну систему прогнозування, яка показу-

вала статистику відвідувачів за штатами лише 

після того, як він заповнив форму, в якій 

передбачив, який кандидат переможе. Сторінка 

іншого кандидата в президенти Б. Доли запропо-

нувала відвідувачу заповнити форму прихильни-

ка кандидата, після чого його ім’я було вклю-

чено в офіційний список виборців, що підтри-

мують Б. Долу.      

У 2000 році команди обох претендентів на 

пост президента почали ще ефективніше 

користуватися інтернетом для збору пожертв 

на виборчі кампанії та набору нових 

прихильників. Веб-сторінки стали новим 

засобом для кандидатів, які намагаються 

донести свої ідеї до широкої аудиторії, яких 

вони ніколи не могли збирати під час своїх 

традиційних передвиборчих поїздок по 

країні. "Виставляючи на веб-сайтах все, 

починаючи від дитячих фотографій, як це 

робив губернатор Джордж Буш, і закінчуючи 

їхніми улюбленими біблійними історіями, 

кандидати використовують Інтернет як 

віртуальні збори біля каміна, щоб виборці 

відчували, ніби вони звичайні люди, як вони" 

писала тоді New York Times.   

Однак до 2004 року використання інтернету 

в політичному процесі було незначним. 

Незважаючи на зростання кількості користу-

вачів Інтернету, політики за інерцією продов-

жували ігнорувати нові можливості для орга-

нізації своїх виборчих кампаній.  

Першим, хто активно використав інтернет у 

своїй передвиборчій кампанії, був губернатор 

штату Вермонт Говард Дін. В рамках перед-

виборчої кампанії 2004 року він збирав по-

жертви через Інтернет і через свій веб-сайт за-

лучив велику кількість добровольців для 

участі у виборчій гонці. Діна не розглядали як 

головного претендента на перемогу, але він 

забезпечив величезну кількість онлайн-під-

тримки через блоги, масові розсилки електрон-

ною поштою та обговорення в інтернет-спіль-

ноті. По мірі зростання його популярності в 

інтернеті він почав привертати все більше 

уваги преси. Хоча врешті-решт він програв 

демократичні праймериз.     

У свою чергу, два основні кандидати в пре-

зиденти, Джон Керрі та Джордж Буш, активно 

використовували свої сайти для збору грошей 

у вигляді пожертв. Під час своїх передвибор-

чих виступів Буш і Керрі не тільки неодно-

разово згадували назви своїх веб-сайтів із три-

буни, але й вказували на них у передвиборчих 

плакатах та флаєрах. Крім того, кандидати ви-

користовували порівняно дешеву рекламу на 

регіональних сайтах.   

Хоча президентські вибори в США 2004 

року показали, що інтернет стає важливим 

фактором у проведенні виборчої кампанії, 

провідна роль у передвиборчій агітації все ще 

відводилася традиційним ЗМІ. 

Поштовхом, який активізував використання 

Мережі як інструменту передвиборчої агітації, 

стала поява інтернет-сервісів, що надають 

послуги хостингу відео, зокрема таких сайтів, 

як YouTube (для відео) та Instagram (для фото), 

та їх швидке зростання популярності. 

Усвідомлюючи нові можливості, вже у 2006 

році, під час виборчої кампанії до Конгресу, 

кандидати, щоб ініціювати спілкування з 

аудиторією, створювали свої сторінки на 

провідних веб-сайтах, а деякі навіть 

завантажували свої передвиборчі відео та інші 

мультимедійні матеріали в інтернет.   

Суттєвим фактом, що відображає роль, яку 

стали відігравати нові технології та інтернет, є, 

зокрема, наступний факт: кілька кандидатів у 

президенти розпочали офіційні кампанії, 

оголосивши про свій намір брати участь в 
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інтернеті. Роблячи це, вони принципово відій-

шли від традиції робити такі заяви перед вели-

кою кількістю своїх прихильників на місцях, 

як правило, у містах, де вони народилися.  

Мережа стала важливою складовою полі-

тичних комунікацій, які формують інформа-

ційне середовище для передвиборчої діяльнос-

ті політичних лідерів та політичних пар-

тій. інтернет стає справжнім інтерактивним 

каналом спілкування з виборцями, сферою 

політичного впливу на електорат. У зв'язку з 

цим збільшення інтерактивності та розвиток 

діалогових можливостей веб-сайтів сприяли 

більш ефективній роботі з виборцями.    

Можна зазначити, що продовження полі-

тичної кампанії після виборів, що виражається 

у безперервному двосторонньому спілкуванні з 

використанням політичних інтернет-техноло-

гій, є фактором, що звужує відстань між полі-

тичною владою та суспільством. Постійне вико-

ристання технологій, що створюють атмосферу 

довіри, підвищує не тільки ефективність управ-

ління, а й легітимність влади, що значно збіль-

шує шанс на перемогу на наступних вибо-

рах. Заслуговує на увагу точка зору, що полі-

тичні технології в інтернеті можна розглядати 

як передвиборчі, незалежно від виборчого цик-

лу, оскільки вони спрямовані на спілкування з 

виборцями та мету такого спілкування для 

кожного політика, так чи інакше, це сила.   

ВИСНОВКИ Й ПРОПОЗИЦІЇ 

Політики використовують соціальні мережі, 

щоби поширювати політичні повідомлення і 

створювати хибне враження громадського 

обговорення. Facebook також дозволяє 

поширювати рекламні повідомлення, створені 

та націлені спеціально на конкретну людину. 

Функціонують агітаційні мережі, покликані 

залучити якомога більше прихильників на 

користь тих чи інших політиків. 

Спроба оцінити ступінь регулювання 

Інтернету в цьому дослідженні показала, що 

можуть бути умовно виділені дві моделі 

регулювання: загальне і особливе регулювання. 

До держав з моделлю загального регулювання 

відносяться ті, в яких регулювання правовід-

носин у сфері Інтернет здійснюється загаль-

ним законодавством, спеціальне законодав-

ство відсутня або обмежена лише окремими 

незначними положеннями, встановлені заборо-

ни на поширення інформації в Інтернеті відпо-

відають загальним заборонам поширення ін-

формації будь-яким способом і обмежуються 

пропагандою тероризму, закликами до насиль-

ницького повалення конституційного ладу, 

сепаратизму і т.п. До моделі з особливим 

регулюванням можуть бути віднесені держави, 

в яких розроблені спеціальні правові акти за-

конодавчого або підзаконного рівнів, що регу-

люють правовідносини в сфері Інтернету, в 

яких створено спеціалізований державний або 

громадський орган, який здійснює регулюючі 

повноваження в відповідній сфері, а також 

встановлені спеціальні заборони на поширення 

інформації в мережі Інтернет, що доповнюють 

базові обмеження. 
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Алавердян Ваге Меружанович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

В рамках данной работы проводилось исследование отношений, возникающих в сфере влияния и роли социальных 

сетей в избирательных кампаний, и использование интернате в избирательных компаниях. Структура работы 

обусловлена целью и задачами проводимой работы, состоит из обґрунтовоности актуальность данной темы 

исследования, определяется предмет исследования, цель и задачи работы, степень научной разработанности в 

научном сообществе, методологическая, теоретическая и нормативная основы исследования. 

Главной проблемой общества сегодня, наряду с другими, можно считать проблему влияния политических сил на 

общественные массы с помощью современных виртуальных технологий. Интернет предоставляет пользователям 

мгновенный доступ почти к любому типу данных, объем информации, производится и потребляется рядовым 

пользователем, увеличивается с каждым днем. 

В работе приводятся примеры из практики, а также мнения исследователей в области социальных сетей и 

избирательного процесса. В конце пола представлены краткие выводы по теме исследования, выявлены проблемы и 

предложения по их возможного решения. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, Facebook, предвыборная процесс, президентские выборы, 

предвыборной агитации. 
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USE OF INTERNET OPPORTUNITIES IN THE ELECTION CAMPAIGN 

In the framework of this work, a study was conducted of the relationships that arise in the field of influence and role of social 

networks in election campaigns, and the use of boarding schools in election campaigns. The structure of the work is 

determined by the purpose and objectives of the work, consists of the validity of the relevance of the research topic, 

determines the subject of research, purpose and objectives, the degree of scientific development in the scientific community, 

methodological, theoretical and regulatory framework. 

The main problem of society today, among others, can be considered the problem of the influence of political forces on the 

masses with the help of modern virtual technologies. The Internet provides users with instant access to almost any type of data, 

the amount of information produced and consumed by the average user is increasing every day. 

The paper provides examples from practice, as well as the views of researchers in the field of social networks and the 

electoral process. At the end of the article are brief conclusions on the research topic, identified problems and suggestions for 

their possible solution. 

Keywords: Internet, social networks, Facebook, pre-election process, presidential elections, pre-election agitation. 

 

 

 


