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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Становлення демократичних інститутів в Україні на 

сучасному етапі державно-правового розвитку супроводжується стрімкою 

еволюцією виборчого законодавства, застосуванням новітніх технологій в сфері 

виборчого права. Сьогодні, основним інструментом передвиборної агітаціїь є 

соціальні мережі. Сучасні вітчизняні науковці у сфері державного управління не 

приділяють достатньої уваги проблемі використання соціальних інтернет-мереж 

як інструменту передвиборної агітації. Сьогодні кожен український політик, 

політична партія прагнуть мати власну сторінку, інформаційний портал чи 

електронний засіб масової інформації. Саме так політики почали самостійно йти 

до свого потенційного виборця шляхом «лайк-маркетинг». Законодавство 

України, яким регулюється питання передвиборної агітації потребує 

вдосконалення, з одного боку, в Україні воно не  розроблено, а з іншого боку, 

потребує суттєвого доопрацювання чинний механізм державного впливу на 

процесс передвиборної агітації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування в 

політичних процесах підходів та інструментів, пов’язаних із новітніми, зокрема 

мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями, розглядали, зокрема, 

Д. Тепскотт, Е. Вільямс, М. Сіфрі, Г. Арутюнян, Г. Франк-Рута, М. Гілберт, Дж. 

Осборн та ін. Серед вітчизняних дослідників – В. Недбай, Т. Моторнюк, 

П. Олещук, С. Шкребец. Закордонні вчені досліджують питання онлайнових 

медіа, зокрема соціальних мереж, уже досить давно, глибоко й детально. Слід 

згадати фундаментальний підручник М. Фрейзера та С. Дутти «Throwing Sheep in 

the Board room: How Online Social Networking Will Transform Your Life, 

WorkandWorld» [2]. У ньому розглядаються, зокрема, функції інтеракції у 

соціальних мережах та ефективне використання їх як засобу інформування та 

інструмента комунікації. Слід також зазначити актуальне дослідження Д. Бойда 

«Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship» [3]. У ньому, на прикладі 
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кількох найбільших американських соціальних медіа, автор досліджує ключові 

трансформації мереж, їхній розвиток та виникнення даного феномену у цілому. 

Наукові дослідження з даного питання присутні у працях українських авторів, 

зокрема, «Соціальні інтернетмережі як засіб задоволення інформаційних потреб» 

Т.В. Фісенко [4], «Соціальні аспекти комунікації в мережі інтернет: 

феноменологічний аналіз» С. Коноплицького [5]. 

Мета та завдання дослідження. Метою наукової роботи є проведення 

комплексного та системного аналізу соціальних мереж, як інструменту 

передвиборної агітації, та наукова розробка цілісної концепції теоретичних і 

правових засад передвиборної агітації в Україні, а також дослідження основних 

проблем її правового регулювання. 

Реалізація мети зумовила необхідність визначення і розв’язання наступних 

задач: 

– досліджено теоретичні засади передвиборної агітаціії України та США; 

– проведено діагностику соціальних мереж у політичній комунікації; 

– проаналізовано активні соціальні мережі в Україні та США; 

– розглянуто передвиборну агітацію в соціальних мережах України та США; 

– визначено сучасний вплив соціальних мереж на передвиборну агітацію; 

– розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

передвиборної агітації в соціальних мережах.  

Об’єктом дослідження є процес використання соціальних мереж в 

передвиборній агітації. 

Предметом дослідження є державно-правове регулювання передвиборної 

агітації в соціальних мережах. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у науковій роботі 

завдань використано широкий набір теоретичних та емпіричних методів 

наукового пізнання: теоретичного узагальнення – при уточненні основних 

теоретичних засад передвиборної агітації президентів України та США; наукової 

абстракції – при визначенні ролі соціальних мереж у політичній комункації; 
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аналізу і трансформації – при дослідженні активних соціальних мереж в Україні 

та США, гендерного та вікового розподілу користувачів соціальних мереж, 

рейтингу використання ботів українськими політиками; статистичні методи 

порівняльного аналізу – при дослідженні використання хештегів політичними 

діячами в соціальній мережі.; синтезу – при формуванні пропозицій щодо 

удосконалення правового регулювання передвиборної агітації в соціальних 

мережах; графічного зображення – при наочному відображенні результатів 

дослідження.  

Інформаційною та емпіричною базою наукової роботи є матеріали 

монографічних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ресурси мережі 

Internet. Джерелами первісної інформації є матеріали власних досліджень. 

Нормативно-правовою базою наукового дослідження є Закони України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в  удосконенні правового 

регулювання соціальних мереж в передвиборній агітації; Закони України: «Про 

вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України». 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

результатів дослідження полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення 

державно-правового регулювання перевиборної агітації в соціальних мережах. 

Значущість отриманих наукових результатів підтверджується позитивними 

відгуками, які містяться в довідках про впровадження: Відділ прес-служби 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 01.02.2019 р.  № 2 

(Додаток А); Заступник міського голови виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області від 23.01.2019 р.  № 01-61/521 (Додаток Б) 

Публікації: 1. Шифр: «Соціальні мережі». Матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» 25-26 жовтня 2018 

р., м. Кременчук : КрНУ – С.209-211. (Додаток В). 

Обсяг і структура роботи. У тексті роботи: 30 сторінок, 3 розділи, 

5 таблиць, 6 рисунків, 36 літературних джерел, 2 додатки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

МЕДІА В ПЕРЕДВИБОРНІЙ АГІТАЦІЇ 

 

1.1 Теоретичні засади передвиборної агітаціії президентів України та 

США 

 

На сьогодні, в Україні майже кожен аспект передвиборної агітації викликає 

надзвичайно бурхливі дискусії. Це й фінансування передвиборної агітації, і 

«передчасна» передвиборна агітація, і «прихована» передвиборна агітація. Щодо 

останнього явища В. Мостовщиков писав: «Проблемою є недопущення та 

усунення прихованої передвиборної агітації, за якої посадові особи органів 

державної влади, у т. ч. кандидати… у період передвиборної агітації 

використовують ЗМІ в порушення встановленого порядку доступу до них, 

порядку проведення передвиборної агітації («позапланові інтерв’ю», статті та 

виступи, часте появлення на телеекрані одних і тих самих посадових осіб, часто 

без прив’язки до сюжету відповідної передачі, надання таким особам можливості 

висловлюватись по найрізноманітніших питаннях суспільно-політичного, 

економічного та культурного життя тощо)» [6].  

Протягом 2015 р. на веб-сайтах новин з’являлися статті про порушення, що 

виникли чи могли б виникнути під час передвиборної агітації, з такими назвами, 

як: «Приречені на популізм. Коли зникне політична реклама», в якій йшлося про 

те, що політичну рекламу «обмежать або й заборонять», «можна і варто 

обмежити» в кількості та що «до заборони всюдисущої реклами закликають 

експерти, активісти і політичні сили. Мінінформполітики, за словами Біденка, 

виступатиме за обмеження такої реклами» [7];«Нацрада пропонує поширити дію 

законопроекту про обмеження політ реклами на всі вибори», в якій йшлося про те, 

що «Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підтримує обмеження 
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передвиборної агітації та протидію прихованій рекламі та пропонує поширити такі 

норми не лише на місцеві вибори, а на всі виборчі процеси – президентські і 

парламентські вибори»[8]. 

 До Верховної Ради України було подано проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження 

передвиборної агітації та протидії прихованій рекламі, реєстраційний № 2474а-1 

від 20 серпня 2015 р. [9]. Навряд чи заборона чи обмеження політичної реклами, 

особливо якщо воно ґрунтується на «експромті», а не на наукових дослідженнях, 

здатні покращити ситуацію зі свободою слова та іншими правами і свободами 

особистості в Україні. І якщо в більшості держав-членів ЄС це питання вирішено 

не на користь прав особистості, то США саме демонструє приклад надання 

пріоритету правам та свободам особистості перед можливими зловживаннями у 

сфері політичної реклами.  

Зокрема, у законодавстві США політична реклама не обмежується, бо це 

розглядається як порушення Поправки І до Конституції США, присвяченої 

свободі релігії, слова, друку, зборів і звернень: «Конгрес не видає законів, які 

стосуються впровадження релігії чи забороняють вільно сповідувати її; або які 

обмежують свободу слова, друку чи права народу на мирні зібрання і звернення до 

уряду з проханням задовольнити скарги» [10]. Виходячи з реалій сьогодення, 

«Перша Поправка захищає право на свободу слова, преси та зборів – свободу 

вираження ідей. Свобода вираження ідей охоплює не лише усний, письмовий та 

інші прямі способи вираження, але й «символічну мову» – поведінку, спрямовану 

на вираження певної точки зору, як, наприклад, носіння нарукавних пов’язок чи 54 

спалювання прапорів» [11, с.54]. При цьому, здебільшого завдяки судовій 

практиці, існує низка обмежень свободи слова в конкретних ситуаціях. З точки 

зору дослідження політичної реклами та передвиборної агітації найважливішим є 

те, що «неправдива фактографічна інформація не має цінності у контексті Першої 

Поправки» [12, с. 154]. У цьому вбачається послідовне втілення преамбули 
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Декларації незалежності США, яка проголосила, що «всі люди створені рівними 

та наділені їх Творцем певними невідчужуваними правами, до числа яких 

належать життя, свобода та прагнення до щастя» [13].  

Вчені, розглядаючи важливість Декларації незалежності для сучасної 

правової системи США, зазначають, що вона є чинним документом, а також базою 

для розширення переліку прав особистості у США, у той час як Конституція США 

скоріше гарантує реалізацію цих прав [14, с.207]. Слід зазначити, що з 

передвиборною агітацією тісний зв’язок мають свобода переконання, свобода 

думки, свобода інформації, а також у деяких випадках – і свобода мирних зібрань. 

Проте, найбільш важливою в контексті передвиборної агітації, є саме свобода 

слова. Про важливість мінімальних обмежень свободи слова в умовах 

демократичного режиму свідчить позицыя Дж. Вайнштайна про визнання 

партиципаторної демократії як основної цінності свободи слова. З цього приводу 

він пише, що «збереженням жорсткого захисту Першою Поправкою в першу чергу 

питань у сфері суспільного дискурсу, яка служить найкращим поясненням моделі 

свободи слова, є прихильність демократичному самоврядуванню» [15, с. 182], 

підкреслюючи, що «право брати участь у демократичному самоврядуванні і як 

оратор, і як аудиторія справедливо називають основною нормою свободи 

слова» [15, с. 183].  

В. Бернхем, характеризуючи судовий захист прав людини у США, пише про 

існування жорсткої перевірки на дотримання основоположних прав, яка 

застосовується до законодавства, а саме: «Після проведення жорсткої перевірки 

закон, що має «сумнівні контури» або дискримінаційний характер щодо 

основоположних прав, буде визнано неконституційним, якщо не буде 

встановлено, що він відповідає вагомим інтересам уряду» [16, с. 34]. Очевидно, 

що конфлікт між свободою слова та можливим маніпулюванням думкою виборців 

у США вирішено на користь основоположного права на свободу слова. Такий 

ліберальний підхід було б бажано запозичити і для України. Це сприяло б 
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вирішенню цілої низки питань теоретичного характеру, пов’язаних з 

передвиборною агітацією, які обговорюються в українській юридичній літературі. 

Насамперед це проблема визначення поняття «передвиборна агітація».  

Закон «Про вибори Президента України» закріплює нормативну дефініцію у 

ч. 1 ст. 58 «Форми і засоби передвиборної агітації», в якій передбачено, що 

«передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання 

виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост 

Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-якій 

формі та будьякими засобами, що не суперечать Конституції України та законам 

України» [17]. Однак цим ч. 1 ст. 58 не вичерпується. У другому абзаці ч. 1 ст. 58 

йдеться про дев’ять форм, у яких може проводитися передвиборна агітація, і цей 

перелік є відкритим, тобто вона може проводитись і в інших формах, що не 

суперечать Конституції України та законам України» [17]. Слід зазначити, що 

законодавець, розуміючи високу ступінь узагальненості визначення поняття 

«передвиборна агітація» найпевніше свідомо в тій самій частині ст. 58, де воно 

надається, 56 спробував дещо конкретизувати це визначення. Така сама думка 

виникає і щодо ч. 3 ст. 58 – її норми так само конкретизують визначення поняття 

«передвиборна агітація». Якщо розглядати нормативне визначення поняття 

«передвиборна агітація» як сукупність трьох наведених частин Закону, то стає 

очевидним, що йому бракує компактності. Однак такий недолік притаманний 

майже кожній пострадянській державі. Ймовірно, що причиною цього є 

тоталітарне минуле, коли передвиборна агітація в її сучасному розумінні не 

існувала взагалі. 

Поняття «політична реклама» в Україні перебувають у стані становлення та 

бурхливого розвитку, що, імовірно, й обумовлює відсутність дефініції поняття 

«політична реклама» в Законі «Про вибори Президента України» [18] та її 

наявність у Законі «Про вибори народних депутатів України» [19]. Ще одним 

можливим поясненням такої логіки законодавця може служити висловлена в 
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літературі думка стосовно того, що «на сьогодні найбільш сприятливим для 

України є прийняття окремого закону «Про політичну рекламу», де політична 

реклама буде розглядатися в 2 аспектах – як форма передвиборної агітації (коли 

така реклама обмежується часовим критерієм: моментом реєстрації партії як 

учасника виборчого процесу) та як самостійний вид реклами, що інформує про 

діяльність політичних партій, які таким чином мають можливість реалізувати своє 

конституційне призначення – сприяння формуванню і вираженню політичної волі 

громадян (із застереженням, що під час виборчого 68 процесу політична реклама 

як самостійний вид реклами – заборонена)» [20]. Але, враховуючи відсутність 

кодифікації виборчого законодавства та законодавства про рекламу в Україні, 

більш обґрунтованою щодо такого законопроекту є думка, яку висловила Н. В. 

Лютко, а саме: «Усі питання щодо політичної реклами на сьогодні регулюються 

українським законодавством про вибори або щодо ЗМІ. Законопроект значною 

мірою зайвий раз дублює положення інших Законів України» [21, с. 246]. А отже, 

необхідності в такому Законі не існує. Однак доцільним було б відмовитись від 

підходу до нормативної регламентації політичної реклами, який цілком вірно 

законодавством про вибори або щодо ЗМІ охарактеризувала Н. Лютко, а саме від 

регламентації політичної реклами законодавством про вибори або щодо ЗМІ. 

Більш логічною уявляється регламентація політичної реклами 

законодавством про рекламу та щодо ЗМІ як це відбувається у США. Розглядаючи 

відмінності між поняттями «політична реклама» та «передвиборна агітація» в 

Україні, до основних слід уважати належним: 

 1) об’єктну різницю. Так, «об’єктом передвиборної агітації… є виборець 

(виборці), сукупність яких складає так званий електорат, окремими сегментами 

(групами) якого можуть бути умовно виокремлено, наприклад, молодіжний 

електорат, військовий електорат, правоохоронний електорат, пенсійний електорат, 

зарубіжний електорат, пенітенціарний електорат та ін.» [19, с. 65]. Що ж до 

політичної реклами, то вона спрямовується переважно на тих, хто має активне 
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виборче право, але не тільки – політичні партії та безпартійні політичні діячі 

приділяють значну увагу також і роботі з підлітками як з майбутніми виборцями 

тощо;  

2) строки проведення (політична реклама не обмежена ніякими термінами, 

на відміну від передвиборної агітації);  

3) суб’єктів політичної реклами та передвиборної агітації. 69 У Законі «Про 

вибори Президента України» не наведено переліку осіб, які наділені правом брати 

участь у передвиборній агітації.  

Певні висновки щодо їх кола можна зробити з урахуванням низки норм 

цього Закону. По-перше, ч. 1 ст. 57 Закону: передвиборна агітація розпочинається 

кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації 

Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці 

перед днем виборів [19]. Як зауважує О. Кучін, «статус кандидата модифікується  

послідовно у залежності від успішності його участі у виборчій кампанії. Кожна 

модифікація статусу кандидата характеризується власним обсягом прав і 

обов’язків та має місце на певній стадії виборчого процесу» [22, с. 11]. Водночас 

слід зазначити, що це твердження в частині політичної реклами протягом 

президентської кампанії не буде вірним для США. 

По-друге, ч. 2 ст. 67 Закону: довірені особи кандидата ведуть агітацію за 

обрання його Президентом України, тобто передвиборну агітацію ведуть довірені 

особи кандидата. Нарешті, ч. 3 ст. 2 Закону: громадяни України, що мають право 

голосу, можуть брати участь у передвиборній агітації.Сьогодні інноваційними 

засобами проведення передвиборної агітації на президентських виборах в Україні 

та США є так звані Інтернет-ЗМІ та засоби масової комунікації (соціальні медіа) 

[23, с. 611]. 

Передвиборна агітація на виборах глави держави в мережі Інтернет, як і 

передвиборна агітація на виборах глави держави за допомогою преси, телебачення 

тощо, також демонструє наявність суперечностей між правами людини. З одного 
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боку, передвиборна агітація найбільш тісно пов’язана з реалізацією свободи слова. 

А також з наданим Конституцією України правом кожному вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 

спосіб – на свій вибір. З іншого боку, передвиборна агітація на виборах глави 

держави в Інтернеті робить особливо вразливим принцип рівності кандидатів у 

президенти. Також доволі вразливим, коли йдеться про Інтернет, є і право на 

невтручання в особисте життя виборців (privacy). 

 Наприклад, у США в ході передвиборної агітації на виборах глави держави 

у 2012 р. «була активно задіяна штабом Обами технологія Cookie. Так, якщо 

користувач заходив на сайт Обами (MyBO) у розділ, присвячений волонтерам, 

навіть не реєструючись, а після цього покидав даний сайт, то в подальшому, 

відвідуючи різні Інтернет-ресурси, у вікні браузера користувача з’являлися ти чи 

інші, пов’язані з тематикою відвідуваного ресурсу, відомості про кампанію Обами. 

Якщо користувач на тому чи іншому сайті читав новини про високі технології, то 

у вікні його браузера могли з’явитись відомості про заплановану політику Обами 

у сфері високих технологій» [24, с. 611].  

Отже, звернення до Інтернету для передвиборної регламентації ставить 

багато викликів перед виборчим правом. Особливо це стосується тих держав, де, 

як в Україні, передвиборна агітація регламентується доволі детально в цілому. Так 

само в законодавстві наявні положення і про використання в ході передвиборної 

агітації радіомовлення, телебачення, друкованих засобів масової інформації тощо. 

Бракує як було зазначено в попередньому підрозділі чіткої регламентації 

діяльності волонтерів.  

 

1.2 Соціальні мережі у політичній комунікації 

 

Соціальні мережі все активніше використовуються у політичній комунікації 

як громадянами, так і політичними інститутами. Можна з упевненістю 
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стверджувати, що сьогодні саме ці нові майданчики обумовлюють розширення 

політичного дискурсу в інтернет-просторі. Серед їх об’єктивних переваг можна 

назвати уніфіковану та мінімалістичну архітектуру з низьким порогом входження, 

доступність, скорочення витрат на комунікативні акти та їх ретрансляцію, 

асинхронність, зменшення кількості шумів, що спотворюють повідомлення [25]. 

На сьогодні, у світі існує  4156,932,140 користувачів Інтернету. В Азії знаходиться 

майже половина світових користувачів Інтернету (рис.1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Світова статистика користувачів інтернету 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [26] 

 

Так, станом на січень 2018 року, згідно звіту Digitalin 2018 

міжнародногоагентства Wearesocial, в Україні 58 % населення користуються 

Інтернетом (22,59 млн осіб), 29 % – соціальними мережами (13 млн)[27].  

Найбільшу популярність на сьогодні отримав Facebook. За даними 

внутрішньої статистики сервісу на січень 2018 року Facebook користується11 млн 

українців. За останній рік кількість українських користувачів соцмережі зросла на 

67,2%, що пов’язано з міграцією користувачів з російських ВКонтакте и 

Одноклассники, доступ до яких був обмежений українськими провайдерами 
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згідно підписаного у травні 2017 р. Президентом України указу № 133/20173 

Активно використовують українці також платформи обміну повідомленнями 

Twitter, Instagram, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram тощо. 

Варто зауважити, що соціальні мережі як джерело інформації маютьзначний 

рівень довіри аудиторії. Так, за даними дослідження, проведеного Соціологічною 

групою «Рейтинг» у листопаді-грудні 2017 р., соцмережам довіряє більше третини 

українців (37 %).Тому, політичні діячі, партії, державні структури завжди воліють 

до безпосередньої, немедійованої комунікації з громадянами, вони досить швидко 

(особливо в розвинених демократичних країнах) навчилися використовувати 

канал соціальних медіа для самопрезентації. 

Наприклад, президентські вибори–2008 стали першими в історії Сполучених 

Штатів Америки, в яких Інтернет зіграв істотну, а можливо, й вирішальну роль. 

Першим у світі це продемонстрував кандидат від Демократичної партії США 

Барак Обама. Його виборчу інтернет-кампанію фахівці назвали видатною: 

штабафроамериканського сенатора-кандидата в президенти задіяв практично всі 

популярні ресурси. Принципові трансформації у політичному PR розпочалися в 

Америці у другій половині ХХ ст. і були пов’язані з технічною революцією. Cвого 

часу Д. Кеннеді радикально змінив методи політичної боротьби завдяки 

застосуванню телебачення під час передвиборчої кампанії [28]. 

Слоган передвиборної кампанії Барака Обами «Yeswecan» або «Так, ми 

можемо», вважаться одним з кращих. Незважаючи на те, що передвиборна 

кампаніябула розроблена 2008 р., як бачимо, вона є настільки продуманою і 

сильною, що й дотепер хвилює розум людей і перемагає на самих престижних 

світових конкурсах піар-технологій. Передвиборний сайт Обами перевернув 

уявлення про те, як має виглядати подібний ресурс кандидата у президенти. Він 

відрізнявся суперінтерактивом: власна соціальна мережа плюс посилання на 

акаунти Обами та його прихильників на Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube та 

інших популярних ресурсах, блоги, чати, система онлайн-пожертвувань. Крім 
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офіційного сайта, в кампанії були задіяні Facebook, YouTube, MySpace, 

BlackPeople та маса інших ресурсів. Офіційний канал на YouTubeмістить майже 

дві тисячі роликів. Більше 20 мільйонів переглядів одержало відео «YesWeCan», 

створене на основі однієї з промов Обами. Долучення до соціальної мережі Обами 

(MyBo.com) надавало Інтернет-користувачу систему орієнтирів у передвиборчій 

платформі Обами. Інтернет-користувач набував ідентичності, відчуваючи себе 

частиною групи, поєднаною спільною метою. Фактично використання соціальних 

мереж у передвиборчій кампанії створило найкращій з існуючих механізмів 

постійного зворотного зв’язку з виборцем у режимі реального часу. Це надало 

вагомі переваги виборчому штабу і разом з сукупністю інших наявних чинників 

призвело до перемоги Барака Обами.Переможна передвиборна стратегія Барака 

Обами, яка принесла йому стільки шанувальників у всьому світі, полягала у тому, 

що він не боявся ризикувати, відкрито йшов на контакт з аудиторією і не йшов за 

загальноприйнятими шаблонами [29, с. 347]. 

Отже, рекламна кампанія афроамериканського кандидата у президенти 

довела той факт, що слід завжди шукати нові межі, розширювати їх, не можна 

піддаватися лише стереотипам. Барак Обама у своїй рекламній кампанії відкрив 

абсолютно нову віху в історії політичної реклами, відкриваючи нові горизонти для 

майбутніх фахівців. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОЦЕСІ  

ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ 

 

2.1 Аналіз активних соціальних мереж в Україні та США 

 

Політичне інтернет-середовище України містить кілька основних каналів, 

які забезпечують зв'язок політичних діячів з електоратом.Кожна поважаюча себе 

партія повинна мати власний веб-ресурс. Україна тут не є винятком. На сайтах 

українських політичних партій можна знайти різну інформацію: від статуту й 

програми партії до банківських рахунків для благодійних внесків у 

парткасу(партійна каса). Відомі українські політики також мають персональні 

сайти, які виступають своєрідним майданчиком для існуючих та потенційних 

прихильників того чи іншого лідера.Навідміну від США, українські політичні 

діячі недооцінюють ролі цих ресурсів у формуванні громадської думки загалом, та 

власного іміджу зокрема.Соціальні мережі сьогодні виконують потужну 

інформаційну та мобілізаційну функції. 

Передвиборний 2018 рік стартував: українські політики проводять огляд 

своїх можливостей. І присутність у соцмережах стає все більш потужним 

інструментом для досягнення перемог на виборах.ВУкраїні у 2012-2014 р., 

усоціальних мережах «Вконтакті», «Однокласники», «Facebook», «Twitter» 

зареєстровано майже 42 млн українців. Активні соціальні мережі в Україні у 

відсотковому відношенні зображені на рис. 2.1. 

Відповідно до рис. 2.1, перше місце посідає «Вконтакті», де зареєстровано 

27 млн українців. Соціальна мережа «Однокласники», налічує приблизно 11 млн 

акаунтів.Facebook– налічує 3,2 млн. На останньому місці– Twitter, хоча з початку 

2013 р., кількість користувачів збільшилася в 1,5 рази. Такий ріст користувачів 

припадає на період Евромайдана [30]. 
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Рисунок 2.1 –– Активні соціальні мережі в Україні у 2012-2014 роки 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [31] 

Американський портал статистики, зазначає,що на 2012-2014р.середній 

показник загальної кількості користувачів соціальних мереж – становить 226,08 

млн (72%). Активні соціальні мережі в США  у відсотковому відношенні 

зображені рис.2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Активні соціальні мережі в США за 2012-2014 роки 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [31] 
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Аналізуючи рис. 2.2, можемо визначити, що Facebook – найпопулярніша 

соціальна мережа в Америці. Налічує, на період 2012-2014р., більш 151,47 

мільйонів користувачів (67%). Близько 36,172 млн (16%) американських онлайн-

користувачів користуються Twitter. Кількість користувачів соціальної мережі 

Instagramстановить 29,390 млн (13%). 

Отже, вперше активно політики почали використовувати соціальні мережі у 

передвиборчих агітаціях у 2012 р. – у США, та у 2014 р. – в Україні, що 

обумовлює вибір перодів дослідження. Роль мереж з того часу лише збільшується, 

а політичні сили не лише використовують їх, а й зловживають ними. 

 

2.2 Аналіз передвиборчої агітації в соціальних мережах: Україна та 

США 

 

На виборах США для кандидатів у президенти Барака Обами та Мітта Ромні 

не достатньо поцілувати дітей, потиснути руки і обідати в малих міських 

ресторанах, щоб перемогти над виборцями. У 2012 році їм також потрібно було 

активно спілкуватися з громадянами в Інтернеті. В табл. 2.1 зображено, на скільки  

кожен  кандидат використовувавсоціальну мережу, для зв’язку з громадянами. 

 

Таблиця 2.1 – Американське використання соціальних мереж в 

передвиборній агітації 2012 р. 

Соціальна мережа 
Б.Обама М.Ромні 

Кількість підписників 

Twitter 20  420 000 1225 000 

Facebook 29,101,000 7,993,000 

YouTube 233 000 21 000 

Pinterest 42 000 12 000 

Instagram 1,400,000 38 000 

Spotify 14,654 402 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [32] 
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Відповідно до табл. 2.1, обидва кандидати Обама і  Ромни використовували 

Twitter, щоб закликати до  пожертвування, опубліковували новини про свої 

подорожі та розповідають про повсякденне життя, наприклад, коли вони 

зупиняються на закуску або грають у гру Дженга з їхніми сім'ями. 

Facebook, є одним із найвпливовіших інструментів соціальних медіа для 

політиків, артистів, знаменитостей та інших відомих людей. Можливість для 

користувачів, коментувати записи кандидатів є величезною перемогою і 

потенційно може допомогти охопити виборців, які не просто покладаються на 

традиційні роздруківки та телевізійні канали для отримання інформації. 

Обидві кампанії мають активні канали YouTube, де вони розмістили десятки 

відеореклами та іншого вмісту. Окрім звичайної політичної реклами, які виборці 

могли б бачити на телебаченні, обидва Обама та Ромні включили більш особисті 

відеоролики, включаючи живі чати з прихильниками, гумористичні пісні та 

монтажі із сімейних фільмів. 

Дружини кандидатів, Енн Ромні та Мішель Обама підтримують активні 

облікові записи на сайті Pinterest, сайт для розміщення зображень, обмін 

улюбленими домашніми заняттями та рецептами. 

Програма Instagram, популярна соціальна мережа для обміну фотографіями, 

має понад 100 мільйонів зареєстрованих користувачів, які завантажують 

фотографії з повсякденного життя. Обидві компанії Обами та Ромні люблять цю 

соціальну мережу, використовуючи її, для  публікування, звичайних сімейних 

фото. 

Spotify – соціальна мережа, в якій кандидати додають свої улюблені 

композиції, будь який користувач може прослухати пісні Обами або Ромні.Обидва 

кандидати Обама і  Ромні використовують соціальні мережі, щоб закликати до  

пожертвування, опублікувати новини про свої подорожі та розповісти про 

повсякденне життя, наприклад, коли вони зупиняються на закуску або грають у 

гру Дженга з їхніми сім'ями.  
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Порівняно з США, активність українських кандидатів на президентських 

виборах 2014 року, набагато нижча, а також офіційний формат оформлення постів, 

лише зменшує кількість підписників, а відповідно і кількість голосів на 

президентських виборах табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Українське використання соціальних мереж в передвиборній 

агітації 2014 р. 

Соціальна мережа 
П.Порошенко Ю.Тимошенко 

Кількість підписників 

Twitter 600 200 226 000 

Facebook 695 558 505 202 

YouTube 11 605 6 547 

Pinterest 0 0 

Instagram 75 000 6 000 

Spotify 0 0 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [33] 

Аналізуючи табл. 2.2 слід зазначити, що соціальні мережі – це не просто 

сторінка прес-служби, тут важлива особиста участь. Президент Порошенко, Юлія 

Тимошенко та інші політики, яких в 2014 році вважали «топовими», поки 

обходилися сторінками, які ведуть прес-служби. Особистого контенту мало. В 

період виборів 2014 року українські політики не враховували що, цікавий контент 

– це освітлення не менш цікавої стратегії цього політика. Проте, на сьогоднішній 

день, перед виборами 2019 року, українські політики активізувались, та розпочали 

активну діяльність у всіх соціальних мережах, розроблюючі власні хештеги. 

Потужний розвиток інтернет-технологій та визначна роль соціальних 

цифрових медіа у житті сучасного суспільства зумовили експансію політичного, 

дипломатичного, агітаційного дискусів у віртуальний вимір, а саме у соціо-

медійну мережу Твіттер. Особливістю Твіттера, в свою чергу, є можливість 

використання хештегів – технолінгвістичних феноменів, які, виступаючи 

організаторами дискусу та пошуковими елементами, з часом розширили свій 

функціональний потенціал, ставши потужними інструментами здійснення 
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прагматичного та маніпулятивного впливу. На сьогоднішній день феномен 

хештегів виступає важелем спрямування думок спільноти  є ключовим для 

поширення певних ідей, здійснюється контроль сприйняття суспільством 

дійсності, особливо це стосується політики. Тому було проведено дослідження, на 

кількість позитивних та негативних хештегів за 2012 рік вибори США, а також 

Україна 2014 рік табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Використання хештегів політичними діячами в соціальній 

мережі 

Б. Обама, 2012 р. П. Порошенко, 2014 р 

Позитивні 

хештеги 

Face-

book 

Instagra

m 
Twitter 

Позитивні 

хештеги 

Face-

book 
Instagram Twitter 

#obamapreside

nt 

#presidentbara

ckobama 

1 561 

 

1 140 

1 146 

 

2 785 

986 

 

1 002 

#Часєднатись 

#Порошенкоп

резидент 

85 

 

70 

173 

 

100 

49 

 

30 

Негативні хештеги Негативні хештеги 

#obamasucks 

#nomoreobam

a 

475 

 

120 

506 

 

1178 

375 

100 

#Порошенкоу

бийца 

 

9 252 112 

Джерело: Сформовано та проаналізовано автором. 

Відповідно до табл. 2.3 активність у соціальних мережах українського 

претендента, на той час, П. Порошенка досить низька, як і загалом популярність 

мереж у перевиборних агітаціях. У той же час, Обама у 2012 р. досить активно 

просував свою кандидатуру через Facebook та Instagram. 

Отже, аналізуючи попередені дані наукової роботи, можемо зробити 

висновки, що активність у соціальних мережах уже міцно утвердилась як один із 

ключових засобів політичної комунікації, особливо під час виборчих кампаній. 

Проте, підчас виборів 2014 року українські політики, не усвідомлювали 

важливість використання соціальних мереж, у передвиборній агітації. 
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3 РОЗДІЛ 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯСОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖ В ПЕРЕДВИБОРНІЙ АГІТАЦІЇ 

 

3.1 Сучасний вплив соціальних мереж на передвиборну агітацію  

 

Продовж 2017-2018 рр. українські політики активізувались, і почали вести 

свої сторінки у соціальних мережах, так найчастіше використовуваним «полем» 

для політичної пропаганди у соціальній мережі є Facebook. На сьогодні кількість 

зареєстрованих користувачів цієї соціальної мережі становить, близько 10 

мільйонів українських акаунтів, з яких 59 % становлять жінки (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1–Гендерний та віковий розпозділ користувачів Facebook 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [34] 
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Відповідно рис. 3.1, середній вік користувачів становить – 25-34 роки. Якщо 

рахувати кожен акаунт реальним, то 10 мільйонів – це 22% від усього населення 

України. Згідно з даними Державної служби статистики, 82% населення України 

знаходяться в електоральному віці. Якщо подібне процентне співвідношення 

застосувати до аудиторії в українському Facebook, то вийде, що соцмережу 

відвідують близько 8 мільйонів потенційних виборців.Політологи та 

політтехнологи зазначають, що політик загальноукраїнського масштабу, який буде 

активно використовувати Facebook у передвиборчій гонці, може розраховувати на 

додаткові 2-5% відсотків голосів. Проте із зазначених 10 мільйонів користувачів 

Facebook, існує велика частка ботів, які зазвичай використовують політики для 

розгонки постів (лайки, репости, коментарі). Тому було проаналізовано активність 

українських політиків за 2017 рік, і визначено частку ботів від кількісті 

підписників табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Активність українських політиків в соціальній мережі 2017 р. 

Акаунт 
Друзі+ 

підписники 

Кількість 

постів 

Лайки, 

коментарі 

(середня 

кількість на 1 

пост) 

% 

ботів 

Загальне 

охоплення 

одного 

посту 

Реальне 

охоплення 

одного 

посту 

Міхеіл 

Саакашвіллі 
940 480 185 11 251 85 146 773 22 016 

Петро 

Порошенко 
611 551 155 3 282 69 39 130 12 130 

Арсен Аваков 394 540 7 2 215 71 26 405 7 657 

Володимир 

Гройсман 
208 717 113 1 409 63 16 796 6 215 

Юрій 

Луценко 
132 522 16 1350 69 16 099 4 991 

Юлія 

Тимошенко 
138 611 50 896 60 10 681 4 272 

Олег Ляшко 231 838 111 327 66 3 905 1 328 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [34] 

Так, аналізуючи табл. 3.1, можемо зробити висновок, що у Міхеіла 

Саакашвіллі найбільша кількість підписників на 2017 рік, але політик не тільки 
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українського масштабу, тому частина  підписників – не є українцями. Відповідно 

до таблиці, середня кількіть користувачів, які бачать опублікований пост 

становить 146 тисяч, проте з них 85 % є боти. Отже, реальне охоплення одного 

посту становить 22 тисячі акаунтів. Відповідно така тенденція використання ботів, 

розповсюджена серед українських політиків (рис. 3.2.) 

 

 

Рисунок 3.2 – Рейтинг використання ботів українськими політиками 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [34] 

 

Отже найменша кількість ботів, серед українських політиків у Олега Ляшка, 

проте кількість підписників більша ніж у Юлії Тимошенко та у Юрія Луценко, це 

вказує на реальну аудиторію акаунта політика. 

Щодо акаунту Петра Порошенка, то за весь строк президенства більш ніж 79 

000 реальних користувачів соціальної мережі Facebook, в період 2014-2017 років 

хоча б раз прокоментували пост презедента. Загальна кількість коментарів, які 

були залишені підписниками становить – 176 000. Дослідженнями компанії « 

TheRespo» показали, що 98% (77 500) коментаторів – є реальними людьми. З 

іншого боку, 2% (1500) коментаторів, були більш активні: залишивши близько 26 
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000 коментарів, тобто 15% від загальної кількості залишених коментарів. Тому 

можемо сказати, що кожен шостий коментар залишений на офіційній сторінці 

презедента, залишен ботами. 

Відповідно до досліджень було виявлено, що коментарі ботів залишених на 

сторінці президента поділяються на три групи : негативні, позитивні, нейтральні 

(рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Тендентція коментарів українських ботів 

Джерело: Сформовано автором на основі даних [34] 
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співпрацею, нагородження героїв. Найбільш популярні позитивні коментарі – 

«Ура!», «Круто», «Welcome». Щодо негативних коментарів, то їх більше 

29%(417), найчастіше негативні боти коментують альбом присвячений МН-17, а 

також наприклад новини про транші із США. Найчастіше негативні боти 

використовують такі коментарі : «Ганьба», «Дуже сумно». Нейтральні 44 % не 
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Нейтральні 

44 

Тенденція коментарів ботів  
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мають особливої тональності в коментуванні постів президента. Проте слід 

зазначити, що не всі негативні боти мають ціль писати саме про Порошенко, деякі 

з них проти України, і залишають антиукраїнські коментарі.  

Основними перевагами використання соціальних мереж у передвиборчій 

агітації є: 

1) Детальний звіт про кількість переглядів та кількість переходів за 

рекламою,як наслідок –оцінка візуальної ефективності та детальнний розрахунок 

бюджету. 

2) Соціальний фактор. Відсутність непрямої думки третіх осіб. Користувач 

перед монітором знаходиться, частіше за все сам і коментарі інших членів родини 

при перегляді телевізору, або «бабусь»при перегляді борду відсутня. 

3) Можливість звернутися до цільової аудиторії. Тобто, шахтарі можуть 

бачити рекламу про «престижність праці», військовослужбовці про «боєздатну 

армію», студенти про «надстипендії». В цьому перевага соціальних мереж над 

усіми іншими носіями реклами. 

4) Довіра користувача. Більшість користувачів довіряють лише контенту, що 

є в соціальних мережах, а при переході на інші ресурси їх попереджають про 

можливу небезпеку таких. 

5) Вірусне росповсюдження. Якщо створити, наприклад, групу на підтримку 

того чи іншого кандидата, то в разі долучення до неї користувача, інші бачитимуть 

це в стрічках активності та в переліку груп[35]. 

Отже, використаннясоціальних мереж в передвиборній агітації має і свої 

недоліки, осноним є – недостовірна інформація, яку розповсюджують боти, також 

пропаганда певних політичних поглядів проплаченаРосією. Оскільки на 

сьогоднішній день, соціальні мережі стоять на одному із перших рівнів 

передвиборної агітації, тому постає потреба у оновленні Законів України «Про 

вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України». 
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3.2 Пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

передвиборної агітації в соціальних мережах 

 

З огляду на безперервну низку виборів в Україні, протягом останніх двох 

років політична реклама майже не сходить з телеекранів та зовнішніх носіїв. 

Зросла роль політичної реклами в українському суспільстві, незалежно від 

масштабів проведення політико-рекламних акцій (чи-то просування на 

всеукраїнський рівень політичної партії, чи відомого обласного політика. На 

сьогоднішній день, одним із найбільш важливих та впливових інструментів 

проведення політичних кампаній є політична реклама в соціальних мережах. 

Проте, аналізуючи попередні розділи наукової роботи слід зазначити, що процес 

регулювання передвиборної агітації в соціальних мережах – не здійснюється.  

Оскільки, в Законі України «Про вибори Президента України» та «Про 

вибори народних депутатів України» не зазначено обмеження використання 

соціальних мереж в передвиборній агітації. Тому, проаналізувавши існуючі 

закони, які регулюють політичну рекламу; активність політичних діячів у 

соціальних мережах, було визначено основні порушення з боку політиків, та 

запропоновано рекомендації до Закону України «Про вибори Президента 

України» та «Про вибори народних депутатів України» табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Правове регулювання передвиборних агітацій 

ЗУ «Про вибори Президента 

України»Розділ VIII Передвиборна 

агітація 

ЗУ «Про вибори народних депутатів 

України»Розділ IX 
Недоліки 

Стаття 57. Строки проведення 

передвиборної агітації 

п. 1. Передвиборна агітація 

розпочинається кандидатом на пост 

Президента України наступного дня 

після дня його реєстрації Центральною 

виборчою комісією і закінчується о 24 

годині останньої п’ятниці перед днем 

виборів. 

Стаття 70. Строки проведення 

передвиборної агітації 

п. 1. Партія, кандидати у 

депутати від якої зареєстровані у 

загальнодержавному окрузі, 

кандидати у депутати мають право 

розпочати свою передвиборну 

агітацію з дня, наступного за днем 

прийняття виборчою комісією  

строки 

проведення 

передвиборн

ої агітації в 

соціальних 

мережах не 

регулюються 
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Продовження таблиці 3.2 

 рішення про реєстрацію 

кандидатів у депутати. 

п. 2.Передвиборна агітація 

закінчується о 24 годині 

останньої п'ятниці перед днем 

голосування. 

 

Стаття 61. Порядок використання 

електронних (аудіовізуальних) засобів 

масової інформації 

п. 12 Замовниками політичної 

реклами, що здійснюється за рахунок 

коштів виборчих фондів кандидатів на 

пост Президента України, під час 

виборчого процесу для показу 

телерадіоорганізаціями можуть бути 

тільки кандидати на пост Президента 

України. Протягом демонстрації 

політичної реклами, що здійснюється 

за рахунок коштів виборчого фонду 

кандидата на пост Президента 

України, обов’язково демонструється 

прізвище, ім’я та по батькові її 

замовника у формі текстового 

повідомлення, яке має займати не 

менше 15 відсотків площі екрана і 

бути виконане контрастним кольором 

до фону та бути сприйнятним для 

глядача. 

Стаття 72. Порядок 

використання електронних 

(аудіовізуальних) засобів 

масової інформації. 

п. 13 Замовниками 

політичної реклами під час 

виборчого процесу для показу 

телерадіоорганізаціями можуть 

бути тільки партії, кандидати у 

депутати від якої зареєстровані 

у загальнодержавному окрузі, 

та кандидати у депутати в 

одномандатних округах. 

Протягом демонстрації 

політичної реклами обов'язково 

демонструється повна назва 

(або прізвище, ім'я та по 

батькові) її замовника у формі 

текстового повідомлення, яке 

має займати не менше 

п'ятнадцяти відсотків площі 

екрана і бути виконане 

контрастним кольором до фону 

та бути сприйнятним для 

глядача. 

на сьогоднішній 

день, активно іде 

політична 

пропаганда в 

соціальних мережах, 

не вказуючи 

замовника 

політичної реклами 

 

Отже, пропонується внести до Закону України «Про вибори Президента 

України» та «Про вибори народних депутатів України» пункт, що регулює 

діяльність політиків у соціальних мережах, а саме: 

1. Заборонити використання ботів. Оновним інструментом передвиборної 

агітації в соціальних мережах – є боти, вони поширюють задану інформацію і 

формують потрібну думку серед широкого загалу. 

2. Чітко визначити строки проведення агітації у соціальних мережах. У 

соціальних мережах у переддень і день голосування на сторінках пересічних 
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громадян з’являється політична агітація, яка закликає голосувати за певні 

політичні сили. 

3. Ідентифікувати політичну рекламу. Відповідно до законодавства, більша 

частина політичної реклами на телебаченні й радіо має розкривати організацію 

або особу, яка заплатила за рекламу. Але закон нічого не говорить про політичну 

рекламу в інтернеті. Тому пропонується внесення змін до ЗУ «Про вибори 

президента України» Розділ VIII, стаття 61,п. 12, ЗУ «Про вибори народних 

депутатів» Розділ IX, стаття 72, п. 13, а саме розповсюдження цих законів і на 

соціальні мережі. Так наприклад, у лютому 2018 нижня палата законодавчого 

органу штату Нью-Йорк прийняла законопроект, що передбачає зміни до Закону 

про захист демократії. Законопроект вносить поправки до виборчого 

законодавства щодо розкриття інформації про політичні організації та фізичних 

осіб, які фінансують політичні комунікації в інтернеті.Також соціальним мережам 

необхідновимагати від замовників політичної реклами, ідентифікації себе і 

підтвердження, що вони перебувають вУкраїні. 

Для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе обов’язок 

виконати всі рекомендації ОБСЄ, які були отримані за наслідками парламентських 

виборів 2012 року. Одна з таких рекомендацій стосується обмеження політичної 

реклами у ЗМІ.ОБСЄ у своєму звіті українську телевізійну квоту на рекламу – 

20% на день – називає «необмеженою можливістю» партій та кандидатів купувати 

ефірний час. Причиною для заборони стала низка аргументів: порушення 

принципу рівності кандидатів; велика вартість ефірного часу і, як наслідок, 

потреба залучати значні кошти; формування залежності політиків від «спонсорів»; 

перетворення виборчої кампанії в «гонку фінансових озброєнь».  

Таким чином, проблема правового регулювання політичної реклами в 

мережі Інтернет є актуальною і такою, яка вимагає якнайшвидшого вирішення на 

нормативно-правовому рівні.  
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ВИСНОВКИ 

Виконане наукове дослідження дозволяє сформулювати ряд висновків і 

пропозицій теоретичного, прикладного і методичного змісту основні з яких 

зводяться до наступного: 

1. Наведено теоретичні засади передвиборної агітаціії на виборах 

президентів України та США.  

2. Визначено роль соціальних мереж в політичній комунікації; 

3. Проведено діагностику соціальних мереж у процесі передвиборної 

агітації.  

4. Визначено активні соціальні мережі, а також проаналізовано 

передвиборну агітацію в Україні та США; 

5. Визначено сучасний вплив соціальних мереж на передвиборну агітацію; 

6. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

передвиборної агітації в соціальних мережах. А саме, пропонується внести до 

Закону України «Про вибори Президента України» та «Про вибори народних 

депутатів України» пункт, що регулює діяльність політиків у соціальних мережах: 

1. Заборонити використання ботів.  

2. Чітко визначити строки проведення агітації у соціальних мережах.  

3. Ідентифікувати політичну рекламу.  

4. Для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе обов’язок 

виконати всі рекомендації ОБСЄ, одна з таких рекомендацій стосується 

обмеження політичної реклами у ЗМІ.  

Отже, за результатом дослідження даного питання можна зробити висновок, 

що в даний час великими темпами розвивається політична реклама в соціальних 

мережах, проте чинного правового регулювання використання соціальних мереж у 

передвиборній агітації не існує. Саме тому, постає актуальне питання в 

удосконаленні Законів України ««Про вибори Президента України» та «Про 

вибори народних депутатів України», на передодні виборів 2019 року. 
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