
 

 

ПРОПАГАНДА:  

ОСНОВНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 



ПРОПАГАНДА  ( від лат. propagare - 

те, що необхідно розповсюджувати)    –  

 форма комунікації, яка 

спрямована на позитивне 

або негативне сприйняття 

населенням конкретної 

релігії, ідеології, політичної 

сили тощо 



ПРОПАГАНДА: 

розповсюдження, 

насамперед, 

політичних 

переконань, поглядів 

та ідей з метою їх 

укорінення у 

суспільній свідомості 

та активізації 

практичної 

діяльності мас 

систематичні 

зусилля з 

розповсюдження 

думок і 

переконань; 

розповсюдження 

інформації, що 

вигідна певній 

соціальній групі 



Етапи розвитку 

пропаганди 

1.Стародавня Греція 

2.Римська імперія 

3.XVII ст.: указ папи Григорія 

XV про створення 

Конгрегації пропаганди віри 

 



Етапи розвитку 

пропаганди 

4. XVIIІ ст.: Велика 

французька революція 

5. ХІХ ст.: науково-

технічний прогрес 

6. ХХ ст.: світові війни 



Об’єкт впливу 

пропаганди: 

 

Свідомість людини, її 

духовність, ідеологічні 

та соціальні установки. 



Типи пропаганди: 
 

 

Деструктивна  

Авторитарна 

(тоталітарна) 

Чорна  

Сіра 

 

  

Конструктивна 

Демократична 

Біла 

 

 

 

 



Конструктивна пропаганда  

 

• Створює атмосферу “доброї 

волі” та образи “друзів” 

• Проголошує спільність 

інтересів 

• Формує загальнолюдські  

цінности 

 

 

 



Деструктивна пропаганда 

• Аморальна  

• Створює образи ворогів (демонів) 

• Створює  атмосферу апатії, 

ненависті, роздратування 

• Сприяє розповсюдженню панічних 

настроїв, відчуття поразки та 

безнадійності 



Критерії змісту ефективної 

пропаганди:  

• Наявність центрального тезису 

(«месиджу») 

• Легкість для розуміння  будь-

якими прошарками населення 

• Складність  для критики 

(видимість обґрунтованих 

тезисів та  їх непротиріччя) 

 



Джерела пропаганди 

Радіо 

ТВ 

Преса 

Нові 

медіа 



Вплив образотворчими засобами –

 це вплив за допомогою наочних 

засобів, які несуть сильний емоційний 

заряд 

  

Для цього використовують: 

Художньо  оформлені плакати, транспаранти, 

фотостенди, стінні газети, карикатури, карти, 

схеми, наклейки, нашивки, сувеніри з 

відповідною символікою   



АГІТАЦІЯ  (лат. agitatio - 

приведення в рух, спонукання )   

   Усна, друкована, наочна політична 

діяльність, що впливає на свідомість 

та настрій людей з метою 

спонукання  їх до політичної чи іншої 

активності, ідеологічна зброя в 

боротьбі за політичний авторитет 

або владу. 



«Секретом эффективной 

пропаганды является отказ от 

стремления говорить о многих 

вещах и сосредоточение всех 

усилий на немногих вопросах. 

Необходимо постоянно 

обращать на них внимание 

народа… Задачей 

государственной пропаганды 

является также упрощение 

сложных рассуждений до 

такой степени, чтобы они 

стали понятны любому 

человеку с улицы». 

Й.Геббельс 

 


