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У статті розглядаються вітальні білборди та плакати, що є привітанням з державними святами як складо-
ву соціальної реклами, проаналізовано їх візуальне вирішення, визначено культуротворчу роль. Незважа-
ючи на те, що вітальна реклама районних, обласних адміністрацій, офіційних державних установ інколи є 
замаскованою рекламою того чи іншого політика, загалом, така компанія допомагає взаємодії держави та 
населення, а візуальне вирішення – звернення до національних мотивів, обігравання національної симво-
ліки – сприяє затвердженню цінностей та національній самоідентифікації.
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Постановка проблеми. Соціальна реклама 
відіграє значну роль у житті суспільства. 

Сьогодні, коли важливим є національна само 
ідентифікація українців, гостро стоїть проблема 
у об’єднанні населення, важливим є підкреслен-
ня національних цінностей. Крім акцентування 
економічних та суспільних проблем, завданням 
державної соціальної реклами є і декларація 
цінностей. Соціальна реклама, з привітанням по 
державних та релігійних святах, виконана на на-
лежному професійному рівні, може слугувати 
одним з факторів об’єднання українців. Для того, 
щоб подібні рекламні кампанії відігравали значну 
культуро творчу, мотиваційну роль, вони мають 
бути створеними на високому професійному рів-
ні, тому важливим є її дослідження та аналіз. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тематика соціального плакату, соціальної ре-
клами неодноразово розкривалось в наукових 
публікаціях. Зображення соціальних тем в укра-
їнському плакаті розглядав дослідник Б. Мель-
ник [1], нові завдання соціального плакату ви-
світлює Гладун О. [2]. Дослідниця Горбенко Г. 
в публікації «Проблеми застосування соціальної 
реклами в управлінні суспільними процесами 
в Україні» [3] визначає функції, види соціальної 
реклами, пропонує її класифікацію, виділяючи її 
роль у популяризації державних інституцій, але 
аналізує ці процеси з точки зору соціології, а не 
дизайну. Існує низка досліджень сучасного по-
літичного плакату, серед якого можна виділити 
дисертаційне дослідження Шалінського І. [4], де 
розглядається специфіка плакату Революції Гід-
ності 2013-2014 рр. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість досліджень, що присвячені соціальній 
та політичній рекламі, тема вітальної соціальної 
реклами є недостатньо висвітленою, існування 
таких білбордів згадується епізодично та потре-
бує подальших досліджень. 

Формування цілей статті: розглянути вітальні 
білборди та плакати з державними святами як ін-
струмент взаємодії державного апарату з грома-
дянами, проаналізувати їх візуальне вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Со-
ціальна реклама сьогодні відіграє все більшу роль. 
Серед тих функцій, що вона виконує: застерігати, 
оберігати, важливою є і інша – мотивувати. Такі 
соціальні проекти допомагають населенню утвер-
дитись в цінностях, підкреслюють важливість тих 
чи інших подій та сприяють об’єднанню. «Нині 
незаперечно – соціальна реклама представляє 
одну із найбільш поширених і потрібних суспіль-
ству форм рекламної діяльності. Звертаючись до 
резонансних, а часом і болісних тем, соціальна 
реклама має своєю метою трансформацію гро-
мадянської та особистісної свідомості». Соціальна 
реклама охоплює широку категорію населення: 
«Як і в інших видах рекламної практики, соціаль-
на реклама має свою цільову аудиторію – до неї 
можуть належати як вразливі верстви населення, 
так і певні вікові категорії. Крім того, деякі види 
соціальної реклами звертаються до людства зага-
лом» [5, с. 69]. Головною умовою соціальної рекла-
ми є відсутність комерційної складової і направ-
лена вона має бути на вирішення тих чи інших 
проблем населення. За Законом України, соціаль-
на реклама являє собою: «інформацію будь-якого 
виду, розповсюджену в будь-якій формі, яка 
спрямована на досягнення суспільно корисних ці-
лей, популяризацію загальнолюдських цінностей 
і розповсюдження якої не має на меті отримання 
прибутку» [6]. Враховуючи вагоме значення со-
ціальної реклами та, для того, щоб уникнути ко-
мерційної складової, вимоги до такої реклами ре-
гламентуються Законом України «Про рекламу», 
відповідно якому «соціальна реклама не повинна 
містити посилань на конкретний товар та/або 
його виробника, на рекламодавця(за винятком 
випадків, коли рекламодавцем є громадська орга-
нізація), на об’єкти права інтелектуальної влас-
ності, що належать виробнику товару або рекла-
модавцю соціальної реклами» [6]. З іншого боку, 
Закон зобов’язує комерційним установам нада-
вати площу для соціальної реклами. «При цьому 
законодавством нашої держави передбачено, що 
ЗМІ, які розповсюджують рекламу і діяльність 
котрих повністю або частково фінансують з дер-
жавного або місцевих бюджетів, зобов’язані роз-
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міщувати соціальну рекламу державних органів, 
структур місцевого самоврядування чи громад-
ських організацій безкоштовно обсягом не мен-
ше 5% друкованої площі чи ефірного часу, які 
відведені для реклами [5]» Коли говорити про 
соціальну рекламу, передусім у уяві виникають 
рекламні плакати, білборди, що направлені проти 
розповсюдження хвороб, запобігання шкідливим 
звичкам чи спроба зберегти екологію планети. Та-
кож, ми часто бачимо соціальну рекламу, метою 
якої є боротьба за права дітей, засудження до-
машнього насильства чи необдуманого керування 
транспортним засобом. «Нині незаперечно – соці-
альна реклама представляє одну із найбільш по-
ширених і потрібних суспільству форм рекламної 
діяльності. Звертаючись до резонансних, а часом 
і болісних тем, соціальна реклама має своєю ме-
тою трансформацію громадянської та особистіс-
ної свідомості» [5, с. 69]. Працюючи над подібними 
темами, дизайнери подекуди використовують за-
соби та прийоми, які мають шокувати глядача, 
врізаються йому в пам'ять, для того, щоб запо-
бігти тим чи іншим діям направленим на шкоду 
собі чи оточуючим. Засоби соціальної реклами, 
де стоїть мета запобігти або привернути до увагу 
часто є провокативними та жорсткими. Така со-
ціальна реклама підтримується державою, різно-
манітними соціальними фондами та об’єднаннями 
та сприяє вирішенню проблем сучасного соціуму. 

В сучасній соціальній рекламі є ще однин на-
прям, направлений на декларування цінностей. 
Подібна реклама сприяє розвитку культури, 
об’єднанню населення, допомагає поліпшити кому-
нікацію в соціумі. «Соціальна реклама – це цілісна 
система, яка зможе підтримати й нормалізувати 
сучасне суспільство, вплинути на різні прошарки 
соціуму, зберегти та збагатити культурні ціннос-
ті» [5, с. 73]. Важливу сходинку займають соці-
альні проекти, де наголошується на ролі родини, 
пропонується модель гармонійного існування в со-
ціумі: «…декларування цінностей. Пріоритетами 
при цьому постає родина, дитина, тавлення членів 
соціуму одне до одного, кар’єра й щастя в особис-
тому житті» [5, с. 73]. Серед реклами, направле-
ної на декларацію цінностей можна зустріти про-
екти, що наголошують на значенні та багатстві 
української мови, висвітлюють отримання премій 
та нагород міжнародних українськими спортсме-
нами, показують об’єкти в Україні, занесені до 
списків пам’яток Юнеско. І ще однією категорією 
соціальної реклами, направленою на декларацією 
цінностей, є вітальна реклама. По всій території 
України можна зустріти рекламну продукцію, де 
розміщено вітання з державними святами – Днем 
Незалежності Днем Конституції Днем Прапору, 
тощо, а також релігійними – Різдвом, Велико-
днем, Трійцею. Замовником подібної реклами ви-
ступають місцеві та районні адміністрації, мерії 
та сільські ради, громадські установи, апарат 
Президенту України, тощо. Такі вітання підкрес-
люють важливість державних свят для кожного 
українця, сприяють об’єднанню населення навко-
ло визначних дат та події нашої країни. Держава 
таким чином декларує спільність цінностей зі сво-
їми громадянами, підкреслює цілісність вектору 
розвитку країни. 

Візуальне вирішення вітального плакату без-
посередньо відповідає святу, до якого він приуро-

чений. Вітання до свят релігійних – Великодня, 
Різдва Христового, Трійці обов’язково містять 
символи Християнства – хрести, зображення 
церкви, іконописні образи. Також можуть бути 
доповнення, відповідно до специфіки свят, атри-
бутика. Наприклад, використовуються фото чи 
малюнки великоднього кошика чи Різдвяної зір-
ки. Свята, пов’язані зі становленням української 
державності – День Незалежності, День Консти-
туції, День Прапора – в рекламних вітальних 
кампаніях оформлюють в національному жов-
то-блакитному колориті, зі зображенням гербу 
України. Окрема категорія свят, що відносяться 
до певної категорії населення – День Захисника 
Вітчизни, Міжнародний жіночий день. Створюю-
чи вітальну рекламу до подібних свят, дизайнери 
намагаються розкрити специфіку його часто за 
допомогою інформативної складової, тобто, крім 
атрибути свята ще й вказуються конкретні імена 
і біографії визначних жінок чи акцентуються по-
двиги воїнів АТО. Складною тематикою сьогодні 
є вирішення вітань до Дня Пам’яті та Дня Пере-
моги, адже дуже багато маніпуляцій присутньо 
навколо цих свят і дизайнер має вітаючи з цими 
подіями уникати пафосу та наголошувати водно-
час на драматичності подій. 

Вітальні рекламні плакати, білборди виконані 
у піднесеній, патріотично-спрямованій стилістиці. 
В умовах нашого сьогодення ця практика є логіч-
ною, адже потреба національної само ідентифіка-
ції досі є актуальною для українця. Народні мо-
тиви, орнаментика, тощо характерно для дизайну 
багатьох країн, де стоїть питання акцентування 
національної складової, ставиться завдання на-
ціональної самоідентифікації. Якщо говорити саме 
про рекламу, направлену на декларацію ціннос-
тей, найчастіше використовуються орнаментальні 
мотиви вишивок, як один з символів України.

Ця практика не є новою, до неї звертаються 
і в інших країнах. Зокрема, в Кореї, де, як на-
ціональний елемент, у вирішення плакату вклю-
чають традиційне письмо. «Корейська модель 
характеризувалася використанням традиційної 
системи письма «ханґул» як національно-іденти-
фікуючого елемента. Писемні символи наклада-
лися на зображення як фактура, уподібнюючись 
до традиційного орнаменту. При використанні 
національної системи письма як ідентифікуючого 
елемента, проектні прийоми звужувалися лише 
до типографіки. Але у такий спосіб корейський 
дизайн відтворював формальну сторону націо-
нальної моделі, де унікальна графіка письма 
певним чином ототожнювалася з національним 
стилем у графічному дизайні та рекламі, оскіль-
ки вони однаковою мірою є засобами візуальної 
комунікації» [7]. Національну орнаментику ви-
користовують і в інших країнах Азії та Європи. 
Це спричинено як і соціальними причинами так 
і високою популярністю етнодизайну сьогодні за-
галом у світі. І, зокрема у рамках етнодизайну, 
йде спроба поєднати народні мотиви та загальні 
прийоми, притаманні для Західного графічного 
дизайну. «Відбувається спроба поєднання народ-
них традиційних етномотивів зі стилістикою «За-
ходу». Представники такого поєднання прагнуть 
застосувати раціональний підхід до вирішення 
проблем комунікації. Пошуки нових форм візу-
алізації повідомлення призводять до створення 
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власної національної моделі, яка, в першу чергу, 
передбачає концептуальне вирішення завдання. 
Концептуалізм виражається через чітке розу-
міння завдання, створення загальної ідеї, її ві-
зуалізацію та відповідність вимогам. Наразі ідея 
стоїть вище за свою візуалізацію» [7].

Крім переосмислення народних мотивів, у ві-
тальних рекламних кампаніях використовують на-
ціональну державну символіку – Герб України, ко-
льори прапору. Ці символи державності слугують 
додатковим змістовим візуальним навантаженням, 
підкреслюють національну складову, наголошують 
на єдності та цілісності країни. Ці прийоми широ-
ко застосовуються в рекламі, графічному дизайні 
Сполучених Штатів Америки, Великобританії, де 
їх державні знаки, зокрема, прапор, є відомими 
по всьому світові та слугують символами єдності 
громадян та міці країни. Поява такої символіки на 
білбордах з вітаннями до державних свят це під-
става для гордості для патріотично налаштованих 
жителів та повага з точки зору іноземних туристів. 

Незважаючи на однозначну важливість за-
безпечення державними установами вітальних 
рекламних білбордів, подекуди саме цей вид 
соціальної реклами дає змогу використовувати 
державні ресурси певним урядовцям, чинов-
никам для самореклами. Привітання мерії на-
справді може виявитись замаскованою рекламою 
власне мера, що планує переобратись на наступ-
ний термін і вже забезпечує собі передвиборчу 
кампанію. Аналогічна ситуація з депутатами, що 
начебто представляють вітання від свого округу 
чи подекуди навіть кандидати в президенти ви-
користовують таку нагоду для власної агітації. 
Подібна практика суперечить Закону та є його 

грубим порушенням. Адже, незважаючи на те, 
що замовником соціальної реклами може бути 
будь-який громадянин,але, «якщо особа (фізич-
на або ж юридична будь-якої форми власності) 
має бажання розповсюдити соціальну рекламу, 
це має бути інформація без жодної згадки про 
замовника реклами. Отже, будь-яка «соціальна 
реклама», що розповсюджується у ЗМІ, яка на 
перший погляд пропагує загальнолюдські цін-
ності, але містить згадку про її замовника є ко-
мерційною рекламою або агітацією. Соціальна 
реклама не може містити в собі пропаганду по-
літичних ідей, поглядів, програмних документів 
партій, формувати політичний імідж окремих по-
садових осіб». Тому, засилля вітальних плакатів 
від представників різних політичних об’єднань 
не можуть вважатись соціальною рекламою, а 
відносяться до самореклами, а подекуди є і спро-
бую маніпулювати громадською думкою. 

Висновки з даного дослідження. Отже, сьогод-
ні вітальні рекламні плакати є важливою складо-
вою соціальної реклами, відносячись до категорії 
декларування цінностей. Вони є частиною взаємо-
дії державного апарату та населення, сприяють 
національному самовизначенню українців, пока-
зують єдність інтересів держави та населення.

Незважаючи на те, що вітальна реклама ра-
йонних, обласних адміністрацій, офіційних дер-
жавних установ інколи є замаскованою рекламою 
того чи іншого політика, загалом, така компанія 
допомагає взаємодії держави та населення, а ві-
зуальне вирішення – звернення до національних 
мотивів, обігравання національної символіки – 
сприяє затвердженню цінностей та національній 
самоідентифікації.
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Пономаренко Я.И.
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусства

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ БИЛБОРДЫ КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Аннотация
В статье рассматриваются поздравительные билборды и плакаты, которые являются поздравлениями 
с государственными праздниками как составляющая социальной рекламы, проанализировано их визу-
альное решение, определена культуротворческая роль. Несмотря на то, что поздравительная реклама 
районных, областных администраций, официальных государственных учреждений иногда является за-
маскированной рекламой того или иного политика, в общем, такая компания помогает взаимодействия 
государства и населения, а визуальное решение – обращение к национальным мотивам, обыгрывание 
национальной символики – способствует утверждению ценностей и национальной самоидентификации.
Ключевые слова: социальная реклама, дизайн, рекламный плакат.
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CONGRATULATED BOARDS AS A PART OF SOCIAL ADVERTISING

Summary
The article considers the billboards and posters with public holidays as an instrument of interaction of the 
state apparatus with the citizens, to analyze their visual solution. Scientific novelty consists in an attempt 
to structure and distinguish the concept of "congratulatory social advertising", to determine its features. 
Conclusions: Despite the fact that the glamorous advertising of district, regional administrations, official 
state institutions is sometimes masked by advertising of a particular policy, in general, such a company 
helps the interaction of the state and the population, and the visual solution – the appeal to national mo-
tives, the exercise of national symbols – promotes Validation and National Identity.
Keywords: social advertising, design, advertising poster.


