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Світлана Баранова  

Особливості використання методу контент-аналізу візуальних джерел  

при дослідженні суспільних рухів спортивного спрямування 

 

У статті розглянуті особливості застосування методу контент-аналізу візуальних джерел 

при вивченні суспільних рухів спортивного спрямування, як одного з актуальних та гнучких 

методів соціологічного аналізу, що враховує як активний розвиток об’єкта, так і обмеженість 

дослідницьких ресурсів. Застосування даного методу дає можливість робити ґрунтовні 

висновки про діяльність та комунікативні практики представників даного виду суспільних рухів 

у різних контекстах, особливо в умовах динамічних суспільно-політичних перетворень, а також 

розкриває евристичний та прогностичний потенціал соціології, знімаючи деякі методологічні 

проблеми, що особливо актуально для порівняльних досліджень.  

Ключові слова: контент-аналіз, візуальні джерела, «нові суспільні рухи», суспільні рухи 

спортивного спрямування. 
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ЕМПІРИЧНА ФІКСАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ МІМІКРІЇ ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 

 

Під час виборчої кампанії політична мімікрія проявляється досить активно, будучи 

одночасно способом збереження і досягнення вигідних позицій політичними діячами, і 

можливістю реалізації комунікації між ними й електоратом. У статті розглядається 

характер політичної мімікрії, форми і способи її прояву. З'ясовуються методи емпіричної 

фіксації політичної мімікрії. Аналізуються результати контент-аналітичного дослідження 

передвиборчих програм кандидатів на пост Президента України в 2014 році. 

Ключові слова: мімікрія, політична мімікрія, модель комунікації, стратегія, методи 

дослідження, контент-аналіз, виборча кампанія. 

 

Постановка проблеми. Шукаючи спосіб «вижити» у середовищі існування, люди 

вдаються до різних способів адаптації, одним з яких є мімікріювання. У природному 

середовищі мімікрія розглядається вченими як пристосувальне явище до жорстоких 
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небезпечних природних умов, що загрожують існуванню певного виду тварин чи комах. [1, 

с.28] Люди ж застосовують її у різних сферах життя, зокрема у політичній. 

Політична мімікрія як спосіб маніпуляції свідомістю громад активізується у період 

виборів і часто-густо здійснюється у передвиборчих агітаціях і електоральних кампаніях. 

Сама виборча кампанія характеризується інтенсифікацією діяльності політичних суб'єктів: 

зростанням соціально-корисної діяльності політиків, саморекламою і збільшенням кількості 

звернень до народу. Тому, саме на такому прикладі доцільно аналізувати це явище і 

намагатися шукати можливості виявлення мімікрії. 

Політична мімікрія є непростим для емпіричної фіксації явищем, оскільки її типи 

різняться залежно від випадку, а конкретної методології її виявлення ще не розроблено. 

Політична мімікрія реалізується у багатьох формах і проявах, котрі можуть бути як 

вербальними, так і невербальними. Тому, постає потреба віднайти метод емпіричної фіксації 

даного явища, котрий буде здатним «схоплювати» її відразу, а не через певний час, і, 

відповідно, уже як наслідок. 

Формулювання мети дослідження. Мета даного дослідження полягає у розкритті 

особливостей емпіричної фіксації політичної мімікрії під час виборчої кампанії. 

Виклад основного матеріалу. Публіцист та політпсихолог 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; <…> вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях» [2, с.54]. 

Згідно концепції Ірвінга Гофмана, представленої в книзі «Стратегічна інтеракція» [3], 

мімікрію можна розглядати в соціологічному дискурсі, як набір пристосувальних дій, дії ж 

прирівнюються до «ходів» (moves), які діяч (áктор) застосовує у процесі інтеракції з іншими. 

Стратегія інтеракції базується на оцінці розмаху своїх дій і можливих результатів, до яких ці дії 

приведуть. Але інтеракція подібна радіопередачі – трансмісії, де для її успішної роботи, потрібні 

як «передавач», так і «приймач». Оскільки основною задачею мімікріантів (реалізаторів мімікрії) 

є виживання (захист) – прагнення «утримати місце» або досягнення успіху – реалізація 

егоїстичних цілей [4, c.83], ті, хто мімікрують – адаптуються до середовища та наслідують його, 

уявно зближуючись з ним, у випадку людей, що працюють в політичній сфері – з публікою, 

аудиторією, виборцями. Зачасту політики натякають на «спільні зусилля», «єдність» тощо – 

тобто те, що репрезентує наближеність політичного діяцтва до народу. 

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» –розвішування та читання ярликів, розпізнаванні особливостей 

індивіда та апеляції до них (вік, стать, релігія, національність тощо) [3, c.15-28]. 

Зводячи мімікрію до такого набору «ходів», відповідно, для вдалого пристосування діяч 

має прослідковувати, зменшувати та, за можливістю, повністю контролювати свої 

мимовільні ходи; прогнозувати і передбачувати викривальні ходи опонента, не дати їм 

вступити в дію, щоб не втратити «прикриття» і відстояти свою позицію. Наївні ж (частково) 

та приховані ходи складають суть самого процесу мімікріювання – вплив на опонента, 

маніпулювання ним. Контр-викривальні ходи слугують для підтримання «рівноваги позиції». 
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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 [5, 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 підґрунтя для системи примусу й контролю. 

Цей контроль охоплює поле «репутації мімікріанта». Проте ця репутація є локальною і 

ситуативною, вона може змінюватися, адже базується на відповідності очікуванням певної 

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

помилки виправити складно, а подекуди – неможливо [3, c.28-46]. В наш час, коли ЗМІ 

виступають миттєвими і усюдисущими джерелами інформації, локальність може відкидатися, і 

тому репутація впливового політика постійно знаходиться під загрозою. 

Таким чином, задачею мімікріанта є втримання своєї ролі у процесі інтеракції, відхилення 

викривальних ходів від опонента, збереження «репутації». Задля цього індивід вдається до 

різноманітних проявів мімікріювання: імітації (застосування прийнятих стандартів), 

лицедійства (примушення інших грати визначені ролі), містифікації (використання 

загадковості, невизначеності), неправди (брехні), вигадок (домислів, уяви), лестощів 

(нещирої похвали), фальсифікацій (створення артефактів), жартів (зняття напруги) [6, c.102-

104], щоб підіграти або збити з пантелику опонента. 

Отже, мімікрія є різновидом стратегічної інтеракції, адже вона, за своєю суттю, має 

стратегічний характер дій, зосереджена на утриманні та отриманні необхідного (досягнення 

цілей), захисною реакцією пристосування та способом маніпулятивної поведінки. 

Стратегічна інтеракція спрямована на обмін/утримання інформації, що проявляє її 

комунікаційний характер, а тим самим обґрунтовує комунікаційний характер і самої мімікрії. 

Вивченням «стратегій» (і «тактик») комунікації займався Мішель де Серто [7]. Він підкреслював, 

що стратегії мають місце в інститутах і структурах влади – політичний діалог здійснюється за 

продуманим сценарієм. Відповідно, політична мімікрія вписується в вимір моделей соціальної 

комунікації. 

Лінійна модель соціальної комунікації Лассуелла [8] у більшій мірі має описовий 

характер, тому скористаємося підходом Деніса МакКуейла. Дослідник пропонує чотири 

моделі комунікаційної взаємодії, які відрізняються орієнтацією як відправника, так і 

одержувача: модель передавання (передача значення –- когнітивна переробка); експресивна 

модель (уявлення –загальний досвід, споживання інформації); публічна (конкуренція, 

боротьба за увагу –віддавання уваги); рецепційна модель (вибірковість інформації –

декодування). [9] Політична мімікрія може бути розглянута з точки зору кожної з них, але 

саме рецепційна модель, де відправник старанно підбирає слова, подібно до теорії «agenda-

setting» (порядку денного) Бернарда Коена [10], відображає спектр прихованих смислів і 

можливої різниці в трактуванні повідомлення, що передається мімікріантом-політиком. 

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. 
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Абстрагуючись від невербального (міміки, жестів, зовнішнього вигляду – тобто іміджу, що уже 

був досліджений Аллою Бобрук [11]), 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. [12, 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 статті пропонується варіант фіксації проявів політичної мімікрії завдяки контент-

аналізу висловлювань політиків – в даному випадку, програм. Основу-вибірку проведеного 

дослідження склали передвиборчі програми кандидатів та кандидаток у Президенти України 

2014 року (в кількості 21-ої, що дорівнює кількості самих кандидатів) [13], 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. 

У рамках дослідження було виділено наступні гіпотези: 

1. Сутність використання політичної мімікрії кандидатами полягає в демонстрації рівності 

(зближеності) між кандидатами в Президенти і 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 за допомогою мімікрірованія апелюють кандидати на пост 

Президента, домінує апеляція до єдності. 

5. Кожен з кандидатів в передвиборчій програмі використовує гасла (слогани) як форму 

демонстративного популізму, що є проявом політичної мімікрії. 

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. «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. 

На рис. 1 показано динаміку використання вказаних займенників з та без урахування 

похідних форм, на основі чого кандидатство було класифіковано за інтенціями до зближення 

чи дистанціювання від електорату. 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. Натомість, Ю. Тимошенко та В. Рабинович 

мають приблизно рівне співвідношення між близькістю та дистанцією, тому займають 

серединні позиції. 38% кандидатів та кандидаток (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 
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використаних займенників є відносно невеликою (п’ять), проте програма спрямована на 

зближення (С. Тігіпко – кількість «ми» переважає над кількістю «я» та «ви») або на 

дистанціювання (В. Саранов – «особистісне» привілеює над «спільним»). 

 

Рис. 1. Використання референційних об’єктів («займенників») 

 

Відповідно, орієнтованість на зближення з електоратом була незначною, частіше 

зустрічалися прояви розрізнення між кандидатством та виборцями або ж абстрагування від 

акцентування на конкретних позиціях та відношеннях між політиками та народом. 

Українська дослідниця Алла Лобанова виділяє три основні способи реалізації політичної 

мімікрії –імітацію (застосування прийнятих стандартів; пропаганда цінностей, близьких 

народові), лицедійство (примус інших грати певні ролі), містифікації (використання 

загадковості, невизначеності). [6, с.98] Проаналізувавши їх використання у передвиборчих 

програмах було виявлено (рис. 2), що близько 50% прийомів політичної мімікрії припадає саме 

на імітацію – підробку особистісних чи групових цінностей-норм під визнані і поширені серед 

електорату, до якого кандидатство прагне пристосуватися; використання зразків, стандартів і 

прийнятих моделей поведінки. Відповідно, другу гіпотезу було підтверджено. 
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Рис. 2. Способи реалізації мімікрії 

 

Серед мовних засобів в проявах мімікрії були виділені неправда (брехня), вигадки, лестощі, 

фальсифікація (спотворення фактів) і жарти (іронізації). Логічно, що іронія була використана 

тільки один раз (у програмі В. Рабиновича), адже передвиборна програма є офіційним 

документом, де використання значної кількості жартів не є цілком доречним. Зате неправда, 

вигадки, лестощі і фальсифікація були використані майже в рівній кількості всіх передвиборчих 

програм (див. рис. 3). Однак, А. Лобанова вважає, що неправда (брехня) є базовим вербальним 

кодом для інших видів прояву політичної мімікрії [4, с.101], тому гіпотезу про застосування 

неправди як найбільш вживаного вербального коду було також підтверджено. 

 
Рис. 3. Використання вербальних кодів 

 

Імітаційна практика як пропаганда певних значущих для електорату цінностей і норм займає 

в політичній мімікрії значне місце, тому було поставлено питання про те, до яких саме 

загальногромадських цінностей політики апелюють задля успішної реалізації процесу 

мімікріювання. За допомогою категоризації було виділено 41 основне, що використовується в 

передвиборчих програмах, слово-вказівку на цінності. За підрахунками (рис 4.), «єдність» 

вживалася в 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 і Російською Федерацією. У 9-ти програмах вживалися 

апеляції до «рівності» в народі, в 7-ми пропагувалася така цінність, як «добробут», в 6-ти –

чесноти справедливості і розвитку –- як особистості, так і громадських сфер. Таким чином, 

найчастіше зустрічалося звернення до цінності «безпека» (і захист), а національно-мобілізуюча 

ідея єдності, була хоч і не повністю на другому плані, але поступалася двом іншим цінностям 

(безпеці та рівності) за частотою використання, тим самим спростовуючи четверту гіпотезу. 
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Рис. 4. Апеляція до цінностей 

 

Популізм передбачає своєрідний стиль риторики і запам'ятовування позицій політичного 

діяцітва, оскільки здійснюється через «сильні» висловлювання [14]. Стиль написання 

передвиборчої програми не передбачає наявність розмовної лексики, особливих конструкцій 

і виразів для посилення емоційної компоненти речень, однак в програмах часто 

застосовуються слогани (гасла), що є своєрідним концентратом політичної мімікрії 

(вираженої в популізмі). Відповідно, було досліджено використання слоганів (див. рис. 5). 

Результат виявився таким: 8 кандидатів і кандидаток з 21 (38%) не використовували, або 

вказували лише один слоган в тексті своєї програми. Решта 13 (62%) використовували 2 або 

більше слоганів. Найбільшу кількість гасел містять програми Ю. Тимошенко і В. Коновалюка –- 

по 7 у кожній, у програмі нині діючого Президента України П. Порошенка кількість слоганів 

дорівнює п'яти. Це означає, що гіпотезу про стовідсоткове використання слоганів було 

відхилено, адже гасла як показник популізму зустрічалися не у кожній програмі. 
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Рис. 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. 

Висновки. Політична мімікрія є способом адаптивної поведінки політиків і реалізується для 

утримання займаних позицій і/або досягнення успіху, таким чином, будучи механізмом 

самозахисту, пристосування і досягнення мети. Політична мімікрія є непростим для емпіричної 

фіксації явищем, оскільки її форми і прояви залежать від випадку, а конкретної методології ще не 

розроблено. Важливим для дослідження методом є контент-аналіз – як візуальний, так і 

невізуальний. Завдяки контент-аналізу можна фіксувати наявність способів реалізації мімікрії 

(імітація, лицедійство, містифікація) і вербальних кодів (брехня, вигадки і т.д.) в конкретних їх 

проявах; наявність демонстративного популізму. 

Результати проведеного дослідження показали, що у виборчій кампанії 2014 року в Україні 

орієнтованість на зближення з електоратом була незначною, частіше зустрічалися форми 

згадування відмінності між кандидатами та виборцями, або абстрагування від конкретних позицій 

і відносин між політиками та народом. До демонстративному популізму (у вигляді гасел) 

вдавалися не всі кандидати. Найбільш поширеним способом реалізації політичної мімікрії була 

імітація, яка забезпечувала підробку пропагованих політиками цінностей, а саме – апеляцію до 

цінності безпеки. Найбільш вживаним вербальним обманним кодом була брехня 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. 

Використаний підхід до виявлення політичної мімікрії може бути застосований не лише до 

передвиборчих програм, а й безпосередньо до будь-яких видів звернень діячів політики, що 

можуть бути конвертованими у текст – публічних заяв, промов, різноманітних агітаційних 

листівок тощо. 
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Саме ж явище політичної мімікрії потребує подальшого аналізу та розробки й уточнення 

методології емпіричної фіксації, адже це складне соціальне явище має на меті маніпуляцію 

громадською свідомістю задля реалізації егоїстичних інтересів політиків, а передбачення та 

виявлення мімікрійної поведінки дасть змогу протистояти їй та прогнозувати подальші її наслідки. 
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Alex Borovsky, Mykola Bondarenko 

Empirical fixing political mimicry during the election campaign 

 

The political mimicry occurs very actively during an election campaign, at the same time helping 

politicians to save and to achieve benefitial positions, and to implement a communication between 

them and the electorate. In the article the nature of political mimicry, forms and methods of its 

manifestations are examined. Empirical methods of fixing the political mimicry are ascertained. 

The results of content-analytical research of pre-election programs of candidates for the presidency 

of Ukraine in 2014 are analyzed. 

The political mimicry is a way of adaptive behavior of politicians and realized for keeping their 

positions and / or achieve success, therefore, as a mechanism of self-protection, adaptation and achieve 

goals. The political mimicry is not an easy fix for empirical phenomenon, because its forms and 

manifestations depend on the case and the specific methodology has been developed. Important for 

research method is content analysis – both visual and non-visual. Through content analysis can capture 

the presence modalities mimicry (simulation, hypocrisy, hoax) and verbal codes (lie, fudge, etc.) in their 

specific manifestations; availability demonstrative populism. 

Results of the study showed that in the election campaign of 2014 in Ukraine focus on the convergence 

of the electorate was small, more common form of references to the differences between the candidates 

and the voters, or abstraction from specific positions and relations between politicians and the people. To 

demonstrative populism (in the form of slogans) succeeded not all candidates. The most common way to 

implement political mimicry was an imitation, which provides fake values portrayed by politicians - 

namely an appeal to the values of safety. 

The most common way to implement political mimicry was an imitation, which provides fake values 

portrayed by politicians - namely an appeal to the values of safety. The most common fraud verbal code 

was a lie as the basis for other verbal codes. These results demonstrate the inadequacy of political 

mimicry technology in Ukraine and thus - the possibility of fighting mimikriynym manipulative influence. 

The used approach to detect political mimicry can be applied not only to the election programs, but 

also directly to any type of applications politicians, that can be converted into text - public statements, 

speeches, various propaganda leaflets etc. 

This same phenomenon of political mimicry requires further analysis and development and refinement 

of the methodology of empirical fixing, as a complex social phenomenon aims at manipulating public 

consciousness in order to realize the selfish interests of politicians and the prediction and detection 

mimikriynoyi behavior will enable it to withstand further and predict its consequences. 

Keywords: mimicry, political mimicry, communication model, strategy, research methods, 

content analysis, election campaign. 
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