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Д ля будь-якого суспільства, у першу 
чергу, для суспільств, що 
трансформуються, надзвичайно 
актуальним стає питання 

визначеного регулювання політичної сфери. 
Немає ніякого сумніву в тому, що саме 
держава, використовуючи різні методи 
організації чи політичного менеджменту, може 
багато чого зробити для удосконалювання 
свого політичного ринку. Тут доречно згадати 
одну аналогію: для регулювання економічного 
ринку навіть у сучасних розвинутих країнах 
широко й ефективно використовується метод 
державного регулювання. Сучасна держава має 
у своєму арсеналі чимало ефективних засобів 
для здійснення подібної функції. Серед них і 
законодавче регулювання політичної 
діяльності, і сформована практика реєстрації 
партій, і державне фінансування їх діяльності, і 
проведення виборчих кампаній, і різні 
адміністративні методи і т.д. У зв’язку з цим 
цілком справедливою представляється 
сформульована російськими авторами теза про 
те, що “силою, здатної приборкати ринкову 
стихію, забезпечити порядок на політичному 
ринку і дотримання його учасниками правил 
політичної гри, повинна стати держава” [1, 
с. 50]. 

Визнаючи переконливість цього постулату, 
все ж слід зазначити, що в постсоціалістичних 
країнах цей метод повною мірою не 
спрацьовує. “Нові демократії” як держави ще 
занадто слабкі, переживають період свого 

становлення, соціально-політичної й 
економічної трансформації, і у таких умовах 
просто не в змозі забезпечити надійний, 
всебічний і кваліфікований державний 
контроль за положенням на політичному ринку, 
його регулювання і по-справжньому 
цивілізований розвиток. З іншого боку, багато 
чого залежить і від рівня політичної культури 
суспільства, демократичні основи якої 
одержали поширення тільки в останні роки і не 
стали ще звичними правилами і нормами 
політичного спілкування. 

На політичному ринку є ще одна актуальна 
проблема, про яку вітчизняні політологи 
умовчують, – це проблема фінансування 
виборчих кампаній, проблема грошей у 
політику, у проведенні різних політичних акцій. 
Вона має саме безпосереднє відношення до 
методів державного регулювання політичного 
ринку. Раніш, у доперебудовну епоху, для 
нашого суспільства такої проблеми не існувало 
взагалі: 99,9% радянського електорату в 
обов’язковому порядку прибували на виборчі 
дільниці і практично одностайно віддавали 
голоси, як наказано, за завжди єдиного в бюлетені 
кандидата від “блоку комуністів і безпартійних”. 
В даний час, мабуть, кожен громадянин, що досяг 
повноліття, без особливого коливання відзначить 
величезну роль грошей в політиці. 

Навіть самі високоморальні політики 
змушені зараз змиритися з тією обставиною, що 
без вкладення значних матеріальних засобів 
неможливий нормальний хід політичного 
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процесу в жодній сучасній політичній системі. 
Один з деяких сучасних авторитетів у цьому 
питанні, московський політолог С. Пшизова 
справедливо вказує на загальну для наших країн 
закономірність: “Підсилюється після краху 
великих ідеологічних утопій професіоналізація 
політики, і відповідні їй явища роблять 
проблематику фінансування в цій області 
надактуальною” [2, с. 18]. 

На жаль, приходиться визнати, що гроші 
стали загальновизнаним діючим інструментом 
політичної влади в Україні, і при наявності 
високого рівня корумпованості суспільства й 
олігархізації влади це явище здобуває особливо 
широкий розмах і досить виродливі форми, що 
характерні для “дикого ринку” і відносяться до 
розряду “брудних” політичних технологій, що 
здобувають часом відверто кримінальний 
характер. 

Ця проблема в останні десятиліття активно 
вивчається в зарубіжній політології. У рамках 
МАПН на початку 60-х років ХХ століття 
навіть був створений Комітет з дослідження 
політичного фінансування і політичної 
корупції, публікується чимало робіт. Однак в 
Україні практично відсутні дослідження з цієї 
теми. В Росії справа не набагато краща, є кілька 
робіт правознавців, що описують нормативну 
сторону проблеми, і велика, докладна стаття 
вже згадуваного автора С. Пшизової. Для нас ця 
проблема особливо актуальна не тільки в силу 
своєї невивченості, але і через високий рівень 
корупції в українській політиці. Ці дві, 
здавалися б, зовсім самостійні проблеми дуже 
тісно переплетені і взаємозалежні. Провідний 
японський спеціаліст в даній області 
Р. Шираторі справедливо вказує, що “у 
багатьох країнах вчені не в змозі здійснювати 
задовільні дослідження без вивчення 
корупції” [3]. 

Невеликий досвід України, що ще тільки 
починає свій рух до демократичного 
політичного ринку, зайвий раз свідчить про те, 
що значення матеріальних ресурсів, як фактору 
впливу на поведінку виборців, робить 
фінансування виборів і їх учасників однією з 
найважливіших тем політології. Вартість 
електоральних кампаній, зміни в 
співвідношенні різних видів доходів і витрат 
партій, моделі утворення виборчих фондів і їх 
вплив на міжпартійне змагання, 
взаємозалежність обсягів витрат і результатів 
голосування – аналіз цих і інших даних 
дозволяє побачити дуже істотні тенденції в 
соціально-політичному житті, у розвитку 
ключових демократичних інститутів. 

Маркетизація політичної сфери, що стрімко 
розвивається зараз у багатьох країнах світу, в 
Україні, звільнившись від тривалого 
тоталітарного режиму, відразу придбала 
особливо непривабливі форми, привела до 

прискореного утворення масштабного і досить 
“дикого” ринку електорату. Разом з тим ринок 
сам по собі ще не породжує змагальної 
політики, участь у виборчій кампанії багатьох 
партій ще не робить його цивілізованним. 
Конкуренція в політиці припускає наявність 
діючих і стійких правил, визначеного рівня 
справедливості змагання, що неможливо без 
взаємної довіри учасників. Політичний ринок 
(подібно економічному) функціонує у виді 
конкурентного явища тільки в умовах 
визначених правових норм і регулювання з 
боку демократичної держави.  

Слід зазначити, що проблема державного 
регулювання всього простору політичної 
боротьби в державі заслуговує самої серйозної 
уваги дослідників. У ХІХ столітті держава дуже 
мало втручалася у виборчий процес. Звичайно, 
поліції приходилось розбирати бійки, що 
траплялися під час голосування, але 
електоральними справами переважно відали їх 
учасники. Відповідальність за реєстрацію 
виборців лежала головним чином на кандидатах 
і партійних організаціях, що контролювали 
списки опонентів. Кандидати, нерідко за 
допомогою своїх партій, несли тягар витрат, 
зв’язаних із проведенням виборів. Більш того, у 
Великобританії, наприклад, вони оплачували 
також відповідні адміністративні витрати. 
Платня парламентаріїв – явище, яке з’явилось 
пізніше. Спочатку депутати самі себе 
утримували [4, с. 33-67]. 

В теперішній час практично всі держави 
тією чи іншою мірою несуть відповідальність за 
реєстрацію виборців, адміністрування і 
субсидування виборів, частково чи цілком 
покривають видатки кандидатів на 
передвиборну агітацію, виплачують платню 
законодавцям, забезпечують роботу внутрішньо 
парламентських фракцій, партійних груп і їх 
штабів. У багатьох країнах держава фінансує не 
тільки виборчу активність, але і поточну 
діяльність партій, а іноді навіть регулює норми 
й організацію внутріпартійного життя. 

Важливо відзначити, що в Європі державне 
фінансування діяльності партій і кандидатів на 
виборні посади почалося ще з кінця 50-х років 
минулого століття. Так, у Німеччині це відбулося 
з 1959 р., в Австрії – з 1963, у Франції – з 1965, у 
Швеції – з 1966, у Фінляндії – з 1967 і т.д. У 
більшості випадків державне фінансування 
політичної діяльності стало чи ледве не головним 
джерелом доходів політичних партій. І 
обходяться такі партії бюджетам своїх країн 
недешево. Наприклад, у Німеччині, що є в цьому 
відношенні піонером серед європейських держав, 
на усі види публічної підтримки щорічно 
витрачається близько 1 млрд. марок бюджетних 
коштів. Причому приблизно однакова сума 
витрачається і в роки проведення виборів і між 
ними. У результаті виборчий цикл від одних 
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федеральних виборів до інших коштує державі 
приблизно 4 млрд. марок. В Італії на 
відшкодування витрат партій на виборчу 
кампанію іде близько 100 млрд. лір у рік [5]. 
Деякі сучасні партії – картелі вже на 80-90 % 
матеріально залежать від держави. Усе це 
породило іншу складну проблему – визначило 
посилення залежності політичних партій від 
діючої влади і поставило під сумнів їх суспільний 
статус. 

В Україні теж упроваджена практика 
фінансування нашого політичного ринку, 
передвиборних кампаній, регламентація 
виступів кандидатів у ЗМІ й ін. Разом з тим 
через обмежені можливості бюджету і 
відсутності відповідної правової основи 
фінансовий вплив держави на політичний 
ринок країни ще вкрай незначний (на відміну 
від всезростаючого адміністративного). І 
навпаки, окремі політичні сили і лідери 
залучають для “розкручування” потрібних 
кандидатів і посилення свого впливу на 
електорат величезні засоби найчастіше 
нерекламованих спонсорів-олігархів, що 
переслідують, насамперед, свої корисливі 
інтереси. Так, фінансові засоби, що виросли на 
основі корупції, стають основою для її 
подальшого розширення і поглиблення. 

Таким чином, організаційна структура 
політичного маркетингу визначилася ще не 
зовсім чітко, але тут є одна ланка, яка 
аналізується практично всіма дослідниками 
цього напряму. Так, українські вчені В. Бебик, 
Ф. Рудич, В. Полторак, А. Пойченко й ін. одним 
з видів політичного маркетингу називають 
“виборчу інженерію”, що має саме безпосереднє 
відношення до питань організації. Однак 
трактування цього поняття різними авторами не 
в усьому збігається. Як правило, під цим досить 
звучним терміном мають на увазі 
пристосування виборчих процедур до реалізації 
інтересів правлячих і політичних еліт для 
завоювання і збереження влади. 

Так, наприклад, на виборах в 2002 році новий 
Закон України “Про вибори народних депутатів 
України”, не змінивши в принципі змішану 
систему, ввів безліч серйозних виправлень у 
процедуру організації виборів (відмінений, 
наприклад, збір підписів для реєстрації 
кандидатів).  

З іншого боку, прагнення опозиційних сил 
прийняти новий закон про вибори на 
пропорційній основі теж може бути віднесене 
до методів виборчої інженерії. Саме за 
допомогою проведення виборів депутатів за 
партійними списками опозиція сподівається 
знизити вплив “адмінресурсу” на результати 
голосування і тим самим підвищити свої шанси 
на успіх. Адже зараз широко відомо, які значні 
можливості виникають у діючої влади в плані 
використання методів адміністративно-

організаторської і розпорядницької діяльності в 
процесі підготовки і проведення виборчої 
кампанії. Особливо, якщо врахувати ще традиції 
радянського часу, що ґрунтовно засіли в 
психології багатьох виборців. Вважається, що за 
допомогою “адмінресурсу” можна підвищити на 
10-15% (інші думають – до 20%) кількість      
отриманих голосів [6]. Президентські вибори 
2004-2005 рр. в нашій країні ще раз, на жаль, 
підтвердили це положення.  

До методів виборчої інженерії можна віднести 
і зміну границь виборчих округів. З одного боку, 
це можливо в результаті зміни законодавчих актів 
(наприклад, якби результати Всеукраїнського 
референдуму були імплементовані, то при 
скороченні числа виборчих округів по виборам у 
Верховну Раду з 450 до 300 границі округів 
серйозно змінилися б, оскільки самі округи по 
чисельності стали б у півтора разу більше). З 
іншого боку, можливо, і маніпулювання 
границями виборчих округів з метою об’єднання 
тих адміністративних районів, населення яких 
підтримує кандидата (ми маємо на увазі того, хто 
може впливати на рішення по зміні границь 
округу), і, навпаки, дроблення тих 
адміністративних районів, де перевагу мають 
супротивники даного кандидата. 

Одним з важливих методів виборчої інженерії 
вважається і підбір визначеного складу виборчих 
комісій, лояльних до правлячих еліт на момент 
виборчої кампанії, або найбільш представницьких 
членів комісії, на чому звичайно наполягають 
політичні кола, що прагнуть прийти до влади. Це 
один із традиційних шляхів використання так 
званого “адмінресурсу”, що, як вже відзначалось, 
може забезпечити додаткове збільшення голосів 
до 20%. 

Не останнє значення у виборі методів і 
засобів політичної інженерії має зміна термінів 
проведення виборів відповідно до інтересів тієї 
чи іншої політичної еліти чи політика. Можна 
привести безліч прикладів перенесення часу 
президентських виборів у країнах СНД 
(Казахстан, Азербайджан, Білорусь), коли 
подібним шляхом правлячі політики успішно 
продовжували термін свого правління. Правда, 
не завжди подібна пересувка часу виборів 
приносить успіх. Так, в Україні в 1994 р. 
Л. Кравчук пішов на дострокові президентські 
вибори, явно не збираючись програвати, але ця 
політтехнологія в даному конкретному випадку 
для нього виявилася неефективною. 

У сучасній українській політології 
використовується також і інший, близький за 
звучанням, але різний за своїм значенням термін – 
“політико-інженерна діяльність”. У даному 
випадку маються на увазі не конкретні методи 
організації виборчої кампанії, а реалізація 
технологічного підходу до політики, “вираження 
організаційно-технологічної функції політичної 
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соціології і політології, найважливіший аспект 
маркетингового підходу до політики, основним 
призначенням якої [функції. – Є.П.] виступає 
трансформація всіляких знань і інформації про 
розвиток і функціонування політичних відносин і 
процесів у проекти, програми і технології по 
керуванню ними” [7, с. 60-61]. 

Організація і проведення виборчої кампанії є 
надзвичайно складним і багатоплановим 
процесом. Він вимагає не тільки значних 
матеріальних і фінансових ресурсів, що 
відповідає політичному капіталу лідера і його 
інтелектуального потенціалу, але і добре 
організованої команди професіоналів, здатної 
оцінити сформовану політичну кон’юнктуру, 
виробити обґрунтовану стратегію поводження і 
перетворити її в життя, домігшись 
запланованого успіху. У цьому плані й у 
зарубіжних країнах, і в вітчизняній практиці 
накопичений чималий позитивний досвід, що 
вимагає свого вивчення й осмислення. 

Основне завдання команди полягає в тому, 
щоб займатися всіма численними проблемами 
матеріально-фінансового забезпечення кампанії, 
організаційними, політико-ідеологічними й 
іншими питаннями, що постійно виникають у 
процесі виборчого марафону. При цьому всі 
члени команди повинні активно працювати на 
свого лідера, вважаючи своєю найважливішою 
задачею – його перемогу на виборах. У цьому 
плані цікаво висловився В. Бебик: “Якщо ви 
тверезо і виважено проаналізували ситуацію, 
об’єктивно оцінили реальний стан справ, ви 
зрозумієте одну стародавню істину: короля 
створює оточення. Іншими словами, якщо ви 
бажаєте не потерпіти фіаско задовго до часу 
проведення виборів, вам вкрай необхідно зібрати 
мобільну і високопрофесійну команду, без якої в 
сучасних умовах про перемогу можна лише 
мріяти” [8, с. 67]. 

Узагальнивши наявний вітчизняний і 
світовий досвід, можна констатувати, що 
функціонально команди претендентів мали такі 
структурні підрозділи: групи політичного 
аналізу преси, планування, поширення 
матеріалів, підготовки статей і виступів, 
організації масових заходів, служба підготовки 
і редагування статей і виступів (психологи, 
спічрайтери), іміджмейкери, спіндоктор, група 
зв’язку з громадськістю, фахівці з 
фандрейзінгу. 

Один з ведучих фахівців з політичного 
маркетингу О. Ковлер чітко виділив три 
горизонтальних рівні складу команди [Див.: 9]. 
Рівень перший (основна команда) – персонал, 
відповідальний за аналітичну діяльність, 
“соціологічне відпрацьовування” кампанії, імідж 
кандидата (аналітики, соціологи, іміджмейкери, 
спічрайтер, спіндоктор), персонал, що забезпечує 
керування кампанією й організаційно-технічною 
її стороною (адміністратори); другий рівень – 

консультанти, експерти, фахівці з реклами, 
видавці; третій рівень – команда на місцях: 
активісти і добровольці, група підтримки. 
Основна фігура в команді – керівник штабу 
виборчої кампанії – менеджер. 

Названий перший рівень команди 
претендента – це “мозковий центр”, в завдання 
якого входять, у першу чергу, аналітична 
діяльність по вивченню виборчого ринку, 
суспільної думки, стратегічне планування 
виборчої кампанії, постановка її цілей і 
пріоритетів, розробка передвиборної програми, 
вироблення і коректування тактики кампанії, 
відстеження кампанії суперника, рекомендації з 
його дискредитації, аналіз політичної ситуації, 
формування позитивного іміджу кандидата, 
політичної партії, політичне рекламування, 
“паблік рілейшнз”, забезпечення новинної 
сфери в ЗМІ. 

Досвід свідчить, у цілому такий центр, 
найближче оточення кандидата по кількості не 
перевищує відоме “психологічне число” 
7 мінус-плюс-мінус два. Разом з тим сліпого 
догматизму тут бути не повинно. Зустрічаються 
політичні лідери, що можуть ефективно і 
безпосередньо керувати і великою кількістю 
людей, не втрачаючи контролю за їх діяльністю 
й оперативно направляючи її. Такий політик є 
об’єднавчою ланкою, стрижнем команди, що 
збирає й акумулює всю основну інформацію, 
організує її аналіз і розробку можливих 
варіантів політичних рішень. 

Українські автори підкреслюють, що 
команда кандидата в ідеалі повинна бути 
своєрідним “прототипом майбутньої урядової 
команди”, що у випадку перемоги на виборах 
без особливих труднощів зможе взяти на себе 
важелі влади [10, с. 60]. Правда, на практиці усе 
відбувається набагато складніше, і досить часто 
люди, що визначеною мірою “зробили” 
президента чи депутата, не знаходять 
адекватного місця в його урядовій команді. 
Однак іноді відбуваються і протилежні 
випадки. Фахівець, що успішно працював у 
складі команди кандидата, не справляється зі 
своїми службовими обов’язками на новій 
високій посаді і мимоволі гальмує роботу тепер 
вже урядової команди. 

Важливо, щоб команда претендента на високу 
державну посаду була не просто групою 
професіоналів, але і співтовариством однодумців-
людей-однодумців, об’єднаних єдиною ідеєю і 
відданих своєму лідеру.  

Маркетинговий підхід до організації 
виборчої кампанії вимагає самого уважного 
обліку в стратегічних планах принципу 
географічного пріоритету, тобто відношення 
електорату до різних політичних сил у різних 
регіонах країни. Україна в цьому плані являє 
собою досить строкатий політико-географічний 
ринок, що ще раз було підтверджено в період 
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Стаття надійшла до редколегії  23.06.2005 р. 

проведення останніх президентських виборів в 
нашій країні. У той же час виборча кампанія 
2004-2005 рр. пройшла більш організовано і, 
найголовніше, осмислено, позначався досвід, 
накопичений і політичними суб’єктами і 

електоратом. Багато авторів однозначно 
заявляють, що минулі вибори відрізнялися, 
насамперед, своєю “технологічною 
спрямованістю, що спонукували електорат до 
відповідного вибору.  


