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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження політичного маркетингу як 

соціальної технології є актуальним з огляду на наявність специфічного 

характеру публічних відносин та постійного розвитку державності і 

громадянського суспільства, що є підставою до необхідності дослідження 

відповідної сфери.  

Розвиток диктує нові правила функціонування тієї чи іншої сфери, 

таким чином, питання політичного маркетингу як соціальної технології 

потребує аналізу, адже державницька сфера є однією із найпрогресивніших 

сфер в Україні через централізацію законотворення і децентралізацію 

влади, і іноді суспільство не встигає за ходом розвитку визначеної галузі, а 

вона дійсно сьогодні потребує щонайменше громадського контролю і має 

працювати саме з урахуванням загальних засад парламентаризму.  

Питанню особливостей політичного маркетингу як соціальної 

технології присвятили увагу у своїх наукових працях  такі науковці як: 

Бабкін Н., Воронін О., Гилко В., Дадажонов М., Древаль Ю., Журавльова 

Г., Крупнік А., Лібанова Е., Мандибура В., Палій О., Парасюк К., 

Пашенцев Д., Погорілко В., Росенко М., Романов Р., Скуратівський В., 

Сергієнко О., Сіленко А.,  Скомарохова О., Тихомиров Д.,  Холостова Є.  

та інші науковці. 

Мета й завдання дослідження. Метою магістерської роботи є 

дослідження політичного маркетингу як соціальної технології. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

- визначити поняття «соціальна технологія»; 

- навести загальні особливості соціальних технологій; 

- дослідити види соціальних технологій; 

- навести визначення поняття «політичний маркетинг»; 
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- охарактеризувати політичний маркетинг як соціальну технологію; 

- дослідити застосування політичного маркетингу; 

- визначити проблеми та особливості застосування політичного 

маркетингу в Україні. 

Об’єктом дослідження є політичний маркетинг як соціальна технологія. 

Предметом дослідження є дослідження політичного маркетингу як 

соціальної технології. 

Задля дослідження питання політичного маркетингу як соціальної 

технології було використано низку методів, на основі яких здійснювалося 

дослідження, тож такими методами є наступні: 

1. Діалектичний метод, що допомагає виокремлювати суперечності, 

та певним чином робити аналіз того чи іншого явища на основі декількох 

суперечливих тверджень, зокрема визначення поняття «політичний 

маркетинг», «соціальна технологія». 

2. Порівняльно-правовий метод, що допомагає проаналізувати та 

порівняти наукові точки зору, теорії, підходи, та практику застосування 

політичного маркетингу як соціальної технології задля подальшого  

висновку. 

3. Метод узагальнення, у свою чергу, використовується для 

узагальнення прогнозування чи пропонування тверджень щодо 

впровадження загальних засад відповідного явища. 

4. Метод аналізу, що допомагає в даній магістерській роботі 

визначити ознаки загальних засад, наукові точки зору щодо визначеного 

питання, а також питання зарубіжного досвіду у відповідній сфері тощо. 

5. Нормативно-догматичний метод, що використовується задля 

спростування та визначення найбільш ефективних способів застосування 

національного законодавства та міжнародних договорів для врегулювання 

досліджуваного питання. 
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Структура роботи визначена її метою та завданням. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, що охоплюють сім підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел, і становить 62 сторінки.  
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1. Визначення поняття «соціальна технологія» 

 

Термін "технологія" походить від двох давньогрецьких слів: техно-

мистецтво, майстерність та логотипи - наука, знання, закон. У словниках та 

енциклопедіях технологія визначається як: 

1) сукупність знань про способи обробки матеріалів та виробів та 

способи виконання будь-яких дій; 

2) сукупність операцій, що проводяться певним чином і в певній 

послідовності, з яких складається процес переробки матеріалу або виробу. 

Технологія соціальних процесів і явищ - це сукупність, система 

засобів організації та впорядкування доцільної практичної діяльності за 

цілями, специфікою і навіть логікою процесу перетворення та перетворення 

об'єкта. 

Створення та використання технологій забезпечує певну гарантію 

оптимізації, раціоналізації, передбачуваності та модельного процесу 

діяльності, гарантію отримання зазначених властивостей та якостей, для чого 

в даному випадку використовується сама технологія. 

Соціальні технології - це специфічний соціальний інститут інновацій 

та соціальної творчості, організації та самоорганізації різних видів соціальної 

діяльності та соціальної взаємодії, прогнозування та діагностики параметрів 

соціальних процесів. 

Виділяють такі особливості соціальних технологій: 

- засоби практичного та прагматичного досягнення поставлених цілей, 

які є системою імперативів, що впорядковують практичну діяльність 

(вимоги, команди, алгоритми) 
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- характеристика діяльності людей у реалізації їх цілей, що 

здійснюється в конкретних соціальних умовах, через конкретні соціальні 

інститути та соціальні організації; 

- характеристика оперативного соціального мислення та самопізнання, 

відображає соціальну рефлексію, пов'язану з практичним розумінням 

технологічних законів. 

Соціальні технології тісно пов'язані з етикою соціальної роботи, 

етичними принципами соціального захисту та підтримки. 

При розробці та впровадженні соціальних технологій 

використовуються різні техніки: блок-схеми, матричні методи, таблиці 

прийняття рішень та порівняння, евристичні методи. Використання 

соціальних технологій у такій інтерпретації досить широке, але це не єдиний 

спосіб цілеспрямованого впливу на соціальний об’єкт. 

Необхідність використання соціальних технологій зумовлена досить 

очевидними факторами. Перш за все, це означає, що макет, модель, проект, а 

отже і думка попередньої практичної дії, раціоналізують послідовність дій. 

Суть соціальних технологій не в тому, що робити, а в тій послідовності, щоб 

виконувати роботу. Важливим є потреба в розробці та прогнозуванні 

результатів дій, що відображають шлях соціального проектування. 

Проблеми і, відповідно, сталь цього шляху можна подати наступним 

чином. Перш за все, це онтологічне обґрунтування соціальних технологій. 

Вони завжди базуються на одному або декількох соціальних процесах. 

Соціальна технологія як послідовність операцій - це соціальний процес. 

Відповідно до цього, основним критерієм застосування соціальної технології 

є можливість її відповідності як процесу в соціальному процесі, є об'єктом її 

застосування. Процедурність - головний критерій онтологічного 

обґрунтування соціальної технології. 

Ідея сумісності двох соціальних процесів недостатня. Необхідно 

критично оцінити ці процеси з точки зору повноти, достатності та 
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адекватності. Для цього процес аналізується за його типом, 

характерологічними особливостями, внутрішнім механізмом супутніх умов, 

інтенсивністю, напрямком. Таким чином, формується вичерпний "реєстр" 

соціальних процесів. 

Аналіз виявляє їх носіїв, суб'єктів, і в зв'язку з цим їх суб'єктивні та 

об'єктивні передумови. Важливо визначити позитивні та негативні фактори 

впровадження соціальних технологій. Серед негативних є викривлення, 

деформації еволюційних форм соціальних процесів. Вирішення цих питань 

ставить проблему того, що потрібно розробити. 

Будь-яка соціальна технологія, спрямована на проектування та 

впровадження, орієнтована на технологізацію відповідного процесу. 

Водночас зміст технологізації полягає, як правило, у: формуванні процесу, 

забезпеченні його цільової спрямованості, оптимізації соціального процесу, 

забезпеченні стабільності соціального процесу, створенні механізму 

саморегуляції та забезпеченні сприятливі супутні умови. 

Автор цього підходу також пропонує використовувати концепцію 

прикладних соціальних технологій: технології соціальної адаптації, 

соціальної корекції, вирішення соціальних конфліктів тощо. Окремо 

виділено: ділові відносини, технології інституту влади, комунікаційні 

технології тощо. 

Ці соціальні технології не протиставляються загальносоціальним 

технологіям. Сфера їх компетенції полягає у встановленні загальних 

принципів і напрямків соціальних процесів, їх змісту, форм, застосовності 

технологізації як способу їх оптимізації та раціоналізації, обґрунтуванні меж, 

діапазонів, масштабу. Загальна соціальна технологія вивчає закономірності 

процесів впливу, їх інваріантні структури та компоненти, розробляє методи 

ефективних соціальних дій. 

Отже, соціальні технології - це, перш за все, розробка методів і 

прийомів для ефективного, раціонального та цілеспрямованого соціального 
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впливу. Однак цей вплив не обмежується сукупністю механічного набору 

операцій. У технологічній послідовності ці операції координуються та 

підпорядковуються, упорядковуються та регулюються. 

 

1.2. Загальні особливості соціальних технологій 

 

Соціальні технології доступні майже у всіх аспектах соціальної 

динаміки: індивідуальна взаємодія, групова та міжгрупова взаємодія. Тобто 

соціальні технології мають свої теоретичні підходи і служать мостом між 

реальною практикою та високою теорією. 

Соціальні технології - це процес цілеспрямованого впливу на 

соціальний об’єкт, обумовлений потребою та потребою отримання певного 

результату. У зв'язку з цим технологічність впливу наповнена такими 

поняттями, як постановка, процедурність, операція. Виходячи з цього 

бачення, соціальні технології характеризуються як певна соціальна 

прагматика, яка будує цілі, засоби та результати соціальної діяльності. 

Координація та підпорядкування цілей, засобів та результатів передбачають 

мінливість з урахуванням багатьох факторів, моделювання та дизайн, 

систему критеріїв та оцінок, соціальні версії та сценарії, ідентифікатори, 

методи діагностики тощо. 

У теорії соціальних систем виділяють основні (базові) та спеціальні 

(похідні) соціальні технології. До базових соціальних технологій належать 

технології стратегічного проектування соціального об'єкта або групи об'єктів. 

Спеціальні соціальні технології є різновидом тактичного та 

оперативного впливу на соціальний об'єкт: соціальна побудова, практичне та 

предметне регулювання відносин та операцій, оптимізація соціальної 

взаємодії на певному конкретному рівні. 
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Співвідношення базових та спеціальних соціальних технологій 

відображається як взаємозв'язок між технологіями першого та другого рівнів. 

Технології першого рівня - глобальні соціальні дослідження, розробка 

фундаментальних дослідницьких програм, розробка загальних моделей та 

системні соціальні експерименти. Технології другого рівня - розробка 

конкретних методологій, оцінок і методів. 

Сьогодні можна сформулювати два основні погляди, які певною мірою 

символізують відому дихотомію між спеціальними та базовими соціальними 

технологіями та між соціальними технологіями першого та другого рівнів. 

Один з них належить американському дослідникові Е. Томасу, інший - 

російському досліднику М. Данакіну. 

Е. Томас пов'язує соціальні технології із соціальними напрямами. За 

його словами, соціальні технології мають сенс, якщо вони лише 

запроваджують соціальні інновації. Це включає соціальні дослідження, 

розробку дослідницьких програм, розробку моделей, соціальний 

експеримент, еволюційні дослідження, також дослідження у галузі створення 

нових методів, розробку оцінок. У зв’язку з цим заслуговує на увагу 

визначення цих технологічних стадій. Еволюційні дослідження складаються з 

аналізу сучасного стану речей, розвитку, розвитку та оцінки соціальних 

інновацій. Ці нововведення містять спеціальні інструменти, які роблять їх 

реальністю. 

Існує багато різновидів соціальних технологій. Найпоширеніші з них - 

методи експертної оцінки, наукового спостереження та втручання. 

Необхідною умовою впровадження соціальних технологій є створення 

організаційних структур і систем і навіть розробка політики соціального 

впливу. 
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1.3. Види соціальних технологій 

 

Для класифікації соціальних технологій найбільш важливим є їх 

систематизація, заснована на знанні суттєвих зв'язків між певними типами 

технологій. 

Починаючи розглядати класифікацію соціальних технологій, слід 

зазначити, що навіть найпростіші з них мають складну зовнішню та 

внутрішню структуру (мікро- та макрорівні та ін.), внаслідок чого будь-яка їх 

класифікація не може бути однорядковою і становить складне розгалуження. 

Наступні особливості можуть лягти в основу типології соціальних 

технологій: 

 ступінь асоціації об'єкта впливу (особистість, суспільство, соціальні 

групи, трудовий колектив) 

 масштаб та ієрархія впливу (глобальний, континентальний, 

регіональний тощо); 

 сфера соціалізації та життя людей (виробнича, політична, соціальна, 

духовна); 

 ступінь зрілості соціальних об'єктів; 

 інструменти, методи та засоби впливу, що використовуються для 

вирішення поставлених завдань; 

 галузь суспільного життя: економіка, творчість, охорона здоров’я, 

наукова діяльність; 

 рівень розвитку соціальних технологій (теоретичний, спеціально 

застосований) 

 мета, реалізована в результаті застосування певної технології. 

Питання класифікації соціальних технологій є складним і 

суперечливим. Існують різні підходи як до розвитку, так і до типізації 

соціальних технологій. Вони продиктовані не лише рідними поглядами 
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вчених, що займаються дослідженнями в цій галузі, але й різними 

параметрами, обраними в якості основи класифікації. 

Наприклад, соціологи пропонують таку класифікацію соціальних 

технологій: технології пошуку стратегій управління; технології соціального 

моделювання та прогнозування; Інформаційні технології; освітні інноваційні 

технології, технології минулого досвіду. 

Академік В. Банерушев, беручи за основу класифікації рівень 

соціального простору, де застосовуються технології, пропонує таку 

класифікацію: глобальні технології; демографічний; економічний; 

військовий; технології харчових криз, конфліктів, катастроф. 

Також виділяють технології: соціально-економічні; соціально-

політичний; соціальна; духовний. Технологія соціальної роботи як форма 

особливого розвитку соціальної реальності тісно взаємодіє не тільки з 

суміжними теоретичними системами, але і з практичним досвідом, 

традиціями, ритуалами, звичаями, соціально-психологічними явищами та 

фактами. 

 

Соціальні технології - це специфічний соціальний інститут інновацій і 

соціальної творчості, організації і самоорганізації різних видів соціальної 

активності та соціальної взаємодії, прогнозування та діагностики параметрів 

соціальних процесів. 

Характеристики соціальних технологій - це ознаки практичного і 

прагматичного досягнення цілей, що представляють собою систему 

імперативів, що упорядковують практичну діяльність (вимоги, команди, 

алгоритми); особливості діяльності людей по реалізації своїх цілей, 

здійснюваної в конкретних соціальних умовах, через конкретні соціальні 

інститути та громадські організації; характеристики оперативного 

соціального мислення і самопізнання, що відображають соціальну рефлексію, 

пов'язану з практичним розумінням технологічних законів. 
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РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

2.1. Визначення поняття «політичний маркетинг» 

 

Концепція політичного маркетингу увійшла в політологію недавно. 

Термін «маркетинг» вперше з'явився в області економіки для позначення 

системи впливу ціни, продукту та інформації на ринок з метою підвищення 

ефективності фірми. 

Це ринок, який організовує безліч заходів. Це соціальний механізм, 

здатний вирішувати масштабні національні та світові проблеми. Сьогодні 

ринкова система є найбільш значущою і деталізованої системою співпраці [1, 

с. 10 - 11]. 

Чи не ідеалізуючи сутність ринкових механізмів, відразу відзначимо 

численні критичні зауваження про ефективність ринкової системи, особливо 

з боку антиглобалістів. Вони пред'являють їй як мінімум три позови. 

Перший - це підтримка економічної нерівності, яке не дозволяє нам 

наблизитися до політичної рівності. По-друге, антиринкові руху 

звинувачують ринкову систему в нехтуванні такими цінностями, як 

економічна безпека, збереження ресурсів та довкілля. По-третє, ринкові 

системи підривають демократію, передаючи надмірну владу ділової і 

фінансової еліти. 

Всі ці звинувачення в якійсь мірі безпідставні. В сучасних умовах 

однозначної відповіді на ці питання немає. Але, перефразовуючи У. 

Черчілля, який сказав, що демократія - це жахлива форма правління, якщо не 

брати до уваги всі інші, ми відзначаємо, що ринок - це погана форма 

взаємовідносин, якщо не брати до уваги всі інші. 

На спорідненість демократії і ринку вказував Платон, стверджуючи, 

що обидва ці явища дають громадянам однакову можливість - можливість 

вибору [2, с. 345]. Незважаючи на всі свої недоліки, політичний ринок 
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створює конкурентне середовище, в якій народжуються альтернативні 

концепції формування держави та управління, державні курси і програми, 

ефективні політичні партії, рухи і т. д. 

У зв'язку з цим можна сказати, що концепція політичного маркетингу 

заснована на затвердження людської поведінки в політичній сфері, яке має 

багато спільного з поведінкою в економічній сфері. І при голосуванні, і при 

примірці одягу в магазині люди керуються одними і тими ж механізмами 

сприйняття, запам'ятовування, впізнавання, формування власної думки і так 

далі. Крім того, політичні товари - політичні лідери, партії, руху, програми - 

аналогічні товарам на економічному ринку. Будь-який виріб має свою форму, 

колір, спосіб використання. Те ж саме і з політикою, у якої є своя програма, 

імідж, команда, форми діяльності. Споживчі властивості продукту наведена 

на його етикетці. Навпаки, політична партія, довірені особи, репутація, 

попередня діяльність характеризують політичного лідера [3, с. 280]. 

Головна особливість ринку - конкуренція. На політичному ринку вони 

конкурують за владу (пропозиція зазвичай перевищує попит). Маркетинг 

політичних кандидатів став важливою сферою діяльності: хоча існує велика 

різниця між продажем кандидата і стимулюванням роздрібного продажу 

мила або лез для гоління, деякі атрибути комерційної реклами стали 

невід'ємною частиною особливість політичного процесу [4, с. 609]. 

Відособленість політичного маркетингу як галузі політичних 

досліджень дослідники пов'язують з передвиборчою кампанією Д. 

Ейзенхауера. 

Під час президентських перегонів 1952 року його політичні радники 

випустили серію фільмів, які просувають передвиборну платформу 

майбутнього президента. Це сприяло його перемозі [5, с. 142]. 

В даному випадку мова йшла про вибори і виборчі технології. Однак 

розуміння політичного маркетингу тільки як технології організації виборчих 

кампаній збіднює суть маркетингового підходу до політики. 
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З іншого боку, в самій організації виборчих кампаній часто відсутній 

комплексний підхід до організації ринку (в даному випадку - політичний), 

який реалізується в маркетингу [6, с. 61]. 

Отже, щоб зрозуміти специфіку політичного маркетингу, необхідно 

звернутися до його класичних визначень. Маркетинг - вид діяльності 

людини, спрямований на задоволення потреб через обмін [4, с. 9]. Маркетинг 

в найширшому сенсі - це соціально-управлінський процес, за допомогою 

якого окремі особи і групи людей, створюючи продукти і ділячись ними, 

отримують те, що їм потрібно. Цей процес заснований на таких ключових 

поняттях, як потреба, бажання, попит, продукт, обмін, угода, ринок [7]. 

Таким чином, маркетинг визначається як вид людської діяльності, метою якої 

є задоволення попиту на матеріальні і нематеріальні активи шляхом 

взаємовигідного обміну. 

Слід зазначити, що в кінці 1960-х Ф. Котлер і С. Леві заявили про 

можливість застосування маркетингу в некомерційних сферах діяльності, 

оскільки бачили його мета полягає у задоволенні потреб клієнтів суспільно-

політичних і релігійних організацій, державних органів. агентствами та 

підприємствами [8, с. 15]. Передумовами для некомерційного маркетингу є: 

1) об'єктивне існування некомерційного сектора і некомерційної 

діяльності; 

2) безкоштовний обмін результатами цієї діяльності; 

3) наявність конкуренції в некомерційній сфері [9, с. 5]. 

Некомерційний маркетинг охоплює різні сфери людської діяльності, а 

саме: політику, освіту, спорт, охорону здоров'я, релігію, науку, мистецтво і т. 

Д Найбільший розвиток отримав політичний маркетинг, який в ідеалі 

повинен задовольняти такі основні потреби людини, як реалізація цивільних 

прав та свобод, принципів соціальної справедливості, участі в управлінні 

державою і ін. [7, с. 63]. 
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У той же час слід звернути увагу на недостатню теоретичну 

опрацювання концепції політичного маркетингу. Сьогодні велика частина 

роботи в цій області належить практикам [10; 11; 12]. Їх дослідження 

відзначені технологічним підходом до політичного маркетингу. 

Існують також теоретичні розробки, в яких політичний маркетинг 

розуміється на основі теорій комунікації, психології, менеджменту і т. Д [13; 

14]. 

Сьогодні немає єдиного визначення політичного маркетингу. Деякі 

дослідники розглядають політичний маркетинг як різновид політичної 

технології та підкреслюють прикладну складову цього процесу [15; 16; 17]. 

Американський політолог Дж. Маузер розглядає маркетинг як одну з 

технологій управління, придатних для вирішення певних соціальних і 

політичних проблем в умовах конкуренції. 

Політичний маркетинг - це технологія впливу на масову поведінку 

[14, с. 5]. 

Ряд авторів визначають політичний маркетинг як діяльність в період 

виборів [18; 19; 20 та ін.]. Політичний маркетинг - це система «особистого» 

(висування кандидатів), «програмного» (вироблення ідеологічних та інших 

принципів) і інформаційного (реклама, PR) впливу на виборців з метою 

завоювання влади [18, с. 10]. 

Суть політичного маркетингу вбачається у вивченні кандидатом на 

пост електорального ринку ситуації в його окрузі, в оцінці складності 

проблеми визначення виборчої тактики [21, с. 382]. 

Існують і інші підходи до визначення політичного маркетингу, а саме 

набір теорій і методів, які можуть використовуватися політичними 

організаціями та владою для подвійної мети: визначати свої завдання і 

програми і впливати на поведінку громадян [20, с.5]; всі політичні технології 

називаються політичним маркетингом і визначаються як сукупність 

послідовних процедур, прийомів, засобів діяльності, спрямованих на 
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найбільш ефективне і оптимальне виконання цілей того чи іншого суб'єкта в 

певний час і за певних обставин [16, с. 415]. 

Деякі українські вчені також вважають політичний маркетинг формою 

політичної технології. Таким чином, політичний маркетинг розуміється як 

сукупність форм, методів і технологій дослідження, розробки, регулювання 

та впровадження в суспільно-політичну практику певних орієнтирів 

суспільної свідомості з метою отримання і збереження контролю над 

державним ринком [22, с. п. 173 - 174]. Іноді політичний маркетинг 

розглядається як особливий набір - набір методів, прийомів, інструментів для 

збору, систематизації і виробництва інформації і її трансляції для досягнення 

бажаного політичного ефекту (у виборчому процесі, прийнятті важливих 

політичних рішень) [23, с. 198 - 201]. 

Доцільність застосування даного підходу обумовлена більш глибоким 

вивченням електоральної складової, оскільки вибори є благодатним грунтом 

для використання маркетингових інструментів, оскільки в цьому випадку 

чітко простежується механізм обміну голосів на представництво у владі. . 

Таким чином, ряд вчених вважають політичний маркетинг 

ефективним засобом управління, придатним для вирішення певних 

соціальних і політичних проблем в ринкових умовах. Інших поглядів 

дотримуються вчені, які підвищують статус політичного маркетингу, 

визнаючи його не тільки технологією, але і теорією. В даному випадку 

політичний маркетинг - це концепція практичної політики і управління, 

наділена знаннями та навичками в галузі дослідження соціальних потреб, 

відповідних політичних і управлінських рішень, реалізації прийнятого курсу 

для отримання бажаного результату. 

Також наводимо думку, що політичний маркетинг є сплавом теорії і 

практики, академічної та прикладної дисципліною, завдяки якій політика є не 

тільки мистецтвом, але і наукою. 
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Більш того, політичний маркетинг визнаний багатоцільовий 

технологією з теоретичною базою у всіх суміжних галузях політичного науки 

- соціології, психології та ін. [5, с. 58 - 59, 90 - 91]. 

Специфіка маркетингового підходу полягає в орієнтації не тільки на 

дослідження ринку, але і на управління ним. Зокрема стверджується, що 

маркетинг - це не просто нова технологія демократичного представництва. 

Маркетинговий підхід докорінно змінює відносини між агентами 

політичного ринку [24]. 

Процес виявлення специфічних рис політичного маркетингу дозволяє 

визначити його як нову складну (виникає на стику політології, соціології, 

економіки, психології та ін.) теорію, яка активно розвивається і в той же час є 

актуальною. практика політичного піару [6, с. 67]. 

Таке розуміння дає підставу зробити висновок про те, що теорія і 

практика політичного маркетингу вийшли за рамки виборчого простору і 

утвердилися в сфері державного управління. Епоха державного маркетингу 

почалася в 1970-х роках. Проблема, з якою зіткнулося держава загального 

добробуту, а саме дефіцит державного бюджету і бюрократизація управління, 

змусили звернутися до маркетингу як до ефективної теорії і технології 

управління. Цьому сприяло загострення глобальних загроз: брак природних 

ресурсів, екологічні катастрофи, небезпечні хвороби, наркоманія і багато 

іншого. 

Є два підходи до використання маркетингу. Представники перших 

спробували безпосередньо передати комерційний маркетинг державного 

управління. Політиків можна порівняти з аукціоністами, які призначають 

ціну друг перед другом. Переможець - громадянин-споживач. Проблеми 

держави аналогічні проблемам підприємства, тому політиці потрібен 

маркетинговий підхід. Таким чином, маркетинг стає глобальною стратегією 

організації [5, с. 77]. 
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Сьогодні можливості політичного маркетингу в державному 

управлінні розширюються. Науковці запропонували розглядати 

задоволеність споживачів як критерій, мета нового державного управління, 

тобто такого управління, яке формується в результаті сучасних 

адміністративних реформ [25]. Інші особливості сучасних держав включають 

здатність вести переговори з громадянами з широкого кола питань (від 

розподілу національного доходу до екологічних проблем). Крім того, в 

сучасному демократичному суспільстві все життя визначається угодами та 

контрактами між тими, хто править, і тими, хто править [26]. 

Таким чином, функція політичного маркетингу в державному 

управлінні полягає у виправленні моделей девіантної поведінки певних 

соціальних груп; впровадження в суспільне життя ідей, цінностей, 

алгоритмів поведінки, визнаних суспільством позитивними; надання 

теоретичної та методичної допомоги в реформі державного управління. 

Зверніть увагу, що комерційний і виборчий маркетинг відрізняється 

від маркетингу в області політичного і адміністративного управління. Якщо 

перше направлено на отримання прибутку або депутатський мандат, то друге 

покликане вирішувати інші завдання, а саме - досягнення соціальної 

справедливості, формування здорового способу життя, збереження 

навколишнього середовища і так далі. 

На основі узагальнення і зіставлення викладених положень автор 

намагається об'єднати обидва підходи і вважає за доцільне розглядати 

політичний маркетинг як теорію і набір практичних інструментів, які 

використовуються політичними акторами для визначення своїх цілей, 

програм, цінностей, для вивчення. соціальні потреби і їх одночасне 

формування, для забезпечення політичних і управлінських рішень і т. д. 

Нарешті, залишається відкритим питання про статус політичного 

маркетингу як технології або теорії. Це може бути пов'язано з відносною 

новизною політичного маркетингу, яким зараз охоплено все більше і більше 
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політичних гравців ринку. В результаті маркетинговий підхід до політики 

стає вельми актуальним [27; 28; 29]. 

Виникає питання про політичні маркетологів. 

В контексті відповіді автор вважає за необхідне згадати вислів 

французького соціолога П. Шампані про те, що і сьогодні всі політико-

демократичні режими постійно вибирають між двома логіками. З одного 

боку, репрезентативна логіка (пріоритет пропозиції), згідно з якою народ 

виступає лише як простий елемент, необхідний для регулювання політичної 

гри. З іншого боку - пряма логіка (пріоритет попиту), де провідну роль 

відіграють люди, чия воля за самою своєю суттю визнана легітимною. Ці дві 

логіки в своїх крайніх проявах відштовхують один одного і тягнуться один 

до одного. Надмірно репрезентативна демократія являє собою загрозу 

розриву з масами. І навпаки, пряма демократія може занадто широко 

відкрити двері демагогії або популізму [30, с. 303 - 304]. 

Якщо слідувати репрезентативною логікою, суб'єктами політичного 

маркетингу є: клієнти - політичні лідери, партії, організації, групи тиску, 

уряд, держава в цілому, тобто ті, хто формулює конкретні цілі; технологи, 

аналітики, тобто фахівці в області політичного маркетингу; виконавці 

політичного замовлення. 

Таким чином, поряд з партіями і лідерами, які претендують на владу, 

існують організації фахівців з продажу політичних товарів. Вони стають 

учасниками політичного процесу. 

При аналізі прямий логіки суб'єктами політичного маркетингу 

виступають не тільки зазначені групи, але і всі громадяни в цілому. 

Звичайно, це ідеальний варіант. Фактично, середній громадянин стає 

суб'єктом політики і політичного маркетингу тільки під час виборів, 

референдумів, тобто коли він обмінює свої гроші (свій голос) на політичне 

благо (лідер, партія, політичне рішення) і так далі. 
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Таким чином, в широкому сенсі суб'єктом політичного маркетингу 

може бути будь-який громадянин, але, з огляду на специфіку політичного 

ринку, на перший план виходить монополіст-професіонал. Політологія, що 

викладається в спеціально створених навчальних закладах, є раціоналізацію 

компетенції, необхідної для всесвіту політики і якою володіють 

професіонали: вона спрямована на підвищення ефективності цього 

практичного досвіду, забезпечує його політичним маркетингом і в той же час 

прагне до того, щоб узаконити це вміння, надати йому зовнішні ознаки 

науковості та інституціоналізувати політичні питання в спеціалізовані 

проблеми, які повинні вирішувати фахівці [31, с. 187-190]. Виборчі кампанії 

переконали своїх учасників у великому потенціалі економічного підходу. 

Продаж політичних товарів виборцям, організована за всіма правилами 

маркетингу, дає приголомшливі результати, а помилки в маркетинговій 

політиці призводять до серйозних втрат. 

Оскільки в економічній сфері маркетинг не охоплює діяльність всіх 

організацій в цілому, в політиці ще рано говорити про глобальне 

маркетинговому підході. Слід зазначити, що визначення маркетингу як 

функції управління який суперечить його інтерпретації як філософії 

управління. Все залежить від контексту, в якому слід розглядати проблему. 

Якщо ми розглядаємо вплив маркетингу на організацію в цілому, то ми 

говоримо про концепцію управління, але якщо ми аналізуємо процеси 

управління всередині організації, то маркетинг стає функцією управління. 

У разі, коли маркетинг реалізується на рівні окремих організацій, він 

називається мікромаркетингом, на державному рівні - макромаркетингом. 

Таким чином, рівень мікромаркетинг - це електоральний маркетинг, 

маркетинг громадської думки і так далі. Рівень макромаркетинга - це 

вирішення глобальних політичних проблем, проблем дефіциту державного 

бюджету, раціонального використання природних ресурсів і т. д. 
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В цілому, кажучи про рівні використання маркетингу, доречно 

використовувати термін маркетинг-менеджмент або маркетинг-менеджмент, 

який характеризує рішення наступних завдань: 

1) пошук цільових ринків; 

2) проведення маркетингових досліджень; 

3) розробка конкурентоспроможного продукту; 

4) розвиток інших елементів маркетингового комплексу 

(ціноутворення, вибір засобів просування продукції і доведення її до 

споживача); 

5) організація зворотного зв'язку [7]. 

При застосуванні цієї економічної схеми до політичного простору, 

наприклад, до інституту лідерства, процес управління політичним 

маркетингом буде виглядати так: 

1) Формування іміджу лідера в результаті свідомого і 

цілеспрямованого побудови іміджу. Образ лідера повинен максимально 

відображати очікування його прихильників. 

2) Сегментація ринку. Зрозуміло, що одні риси лідера вражають одну 

групу людей і не сприймаються інший. Тому необхідно детально 

проаналізувати політичний ринок і розділити його на сегменти. Критерій 

поділу - політична симпатія. 

3) Ринкове позиціонування. Необхідно визначити групу, до якої в 

першу чергу звернеться політичний лідер, тобто займе позицію в певному 

сегменті ринку. Так, консультант Британської лейбористської партії Ф. Гулд 

з цього приводу сказав: «Ми всі помиляємося, намагаючись апелювати до 

всіх. Однак суть успішної політичної стратегії - зробити вибір. За загальним 

визнанням, ви не можете адресувати свій політичний заклик до всіх - вам 

потрібно вибирати. Звичайно, це не означає, що слід повністю прибирати з 

поля зору тих, хто не входить до вибраної групи; просто тим, хто потрапив у 

цю групу, необхідно приділяти першочергову увагу [32, с. 136]. При 
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позиціонуванні необхідно проаналізувати, хто з потенційних конкурентів 

політичного лідера може зосередитися на тих же сегментах ринку і, отже, 

оцінити власну конкурентоспроможність. 

4) Вплив на цільову групу здійснюється через ЗМІ, в процесі прямих 

контактів лідера з потенційними прихильниками, а також через групи 

підтримки. 

Узагальнюючи вищесказане, можна розглядати теорію політичного 

маркетингу і як ефективний інструмент обміну, впливу на свідомість, 

формування громадської думки, а також механізм управління. 

Слід підкреслити, що маркетинг може існувати тільки в ринкових 

умовах, а політичний маркетинг - в ринкових умовах влади. 

Розвинені теоретичні джерела дають підставу стверджувати, що 

політичний маркетинг - відносно нова, але перспективна область, через яку 

можна регулювати політичний ринок. 

Певні труднощі, що виникають при систематизації і узагальненні 

знань в області політичного маркетингу, пов'язані з проблемами 

структурування політичних об'єктів, суб'єктів, процесів і т. д. 

У міру розвитку і структурування політичного ринку буде 

кристалізуватися концептуальний апарат для його вивчення. 

Зрештою, ринок - один з найважливіших соціальних інститутів 

демократичного суспільства, і обговорення цього питання з часом перейде на 

інший рівень. Відповіді на ці питання в деякій мірі лежать в теоріях, які 

допомагають зрозуміти сутність політичного маркетингу, і в реальній 

практиці його застосування. 

Безсумнівно, на наступному етапі трансформації української держави 

і суспільства, в заявлених умовах руху до демократичної моделі розвитку, 

ринкові засоби і методи, які використовуються державою для досягнення 

своїх цілей, з часом стануть не менш важливими, ніж сама мета. 
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2.2. Політичний маркетинг як соціальна технологія 

 

Політичний маркетинг є похідним від синтезу двох наукових 

напрямків. Перший напрямок - соціально-політичні науки: психологія, 

соціологія, політологія, політичний аналіз і прогнозування. Другий напрямок 

- це блок економічних наук: менеджмент, маркетинг, реклама, зв'язки з 

громадськістю (PR). 

Такий підхід в класифікації синтезованих напрямків досліджень, на 

думку автора, обумовлений тим, що в державному управлінні політичний 

маркетинг повинен виконувати не тільки дослідні, аналітичні, прогнозні, а й 

управлінські і контрольні функції. 

Політичну маркетингову діяльність в державному управлінні слід 

розділяти на теоретичну і практичну. Будучи відносно незалежними, вони 

взаємозалежні. Якщо для характеристики теоретичної частини політичної 

маркетингової діяльності досить базових визначень, відповідних когнітивної, 

аналітичної, прогностичної і ціннісної орієнтації, то практична сторона цієї 

діяльності в державному управлінні характеризується величезним набором 

ознак, що відображають її специфіку. Зокрема, це орієнтація на об'єкти 

соціально-політичної діяльності, здатні задовольнити соціальні або групові 

потреби; постановка цілей; розробка програм політичного маркетингового 

дослідження або програм впливу на об'єкти соціальних і політичних процесів 

на державу відповідно до цілей та умов. 

У структурі політичного маркетингу як дослідницької та управлінської 

діяльності в системі державного управління доцільно виділити наступні 

компоненти: мотиваційна мета, яка передбачає визначення довгострокових і 

найближчих цілей, постановку цілей і мотивацію суб'єктів соціально-

політичної діяльності. процес їх реалізації; операційна і діяльність, яка 

забезпечує розробку адекватних і дієвих методів, форм дій і засобів, за 

допомогою яких цілі можуть бути досягнуті оптимальним чином; кінцевий 
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результат, за допомогою якого можна охарактеризувати ступінь успішності і 

повноти намічених суспільно-політичних цілей. 

Автор акцентує увагу на змісті політичного маркетингу в державному 

управлінні як формі суспільно-політичної діяльності, що забезпечує якісне 

управлінське вплив на суспільно-політичний процес, який визначається всією 

сукупністю рішень, прийнятих політичним або державним керівництвом, 

цілями і завданнями. методи їх досягнення в залежності від ситуації. Тому ми 

пропонуємо виділити наступні елементи: вибір цілей, який передбачає 

знання політичного керівництва ціннісної ієрархії; методи досягнення 

стратегічних і найближчих цілей; знання і розуміння ситуації, яка 

характеризує взаємозв'язок між соціально-політичним процесом і зовнішньої 

політичної маркетингової середовищем - соціальної, внутрішньої, 

економічної, культурної, ідеологічної, зовнішньою політикою, яка може 

перешкоджати або, навпаки, сприяти досягненню цілей, і, отже, вимагати 

застосування відповідних державних і політичних засобів і дій; контроль, 

який держава і політичне керівництво повинно здійснювати за допомогою 

всього легітимного арсеналу - переконання, влада, законного застосування 

сили і т. д. 

Таким чином, при такому підході політичний маркетинг в державному 

управлінні може виступати не тільки як дослідницько-аналітичний і 

прогностичний фактор, але і як контрольно-управлінський за допомогою 

свого інструментарію, заснованого на науково-теоретичної складової. 

Однак діяльність політичного маркетингу в першу чергу заснована на 

аналізі отриманої інформації і об'єднує велику кількість різновидів: по типу 

об'єкта аналізу; за типом науки, яка його створила; за типом методу; за 

рівнем знань і місця дослідження. Тому в політико-маркетинговому аналізі 

[45] доцільно застосовувати кілька видів аналізу об'єкта, використовуючи 

весь аналітичний науковий потенціал, щоб отримати найбільш повну картину 
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того чи іншого соціально-політичного явища. Можна отримати 

синергетичний ефект. 

Таким чином, в залежності від типу об'єкта аналізу в політичному 

маркетингу використовуються управлінський, соціальний, політичний і 

ментальний типи аналізу. За типом науки - філософський, аксіологічний, 

прогностичний, історичний, політологія, державне управління, соціологічні, 

психологічні та культурологічні різновиди аналізу. 

За типом методу - системний, логічний, причинний, проблемний, 

статистичний, структурно-функціональний та ситуаційний типи аналізу. За 

рівнем знань - методологічний, теоретичний і емпіричний види аналізу. За 

місцем дослідження - первинний і вторинний аналіз. 

По-друге, політико-маркетингова діяльність в державному управлінні 

має ще одне глибоке напрям, заснований на аналізі чинників соціально-

політичного процесу - прогнозування. 

Прогноз являє собою розподіл усіх, науково обґрунтоване судження 

про перспективи можливих станів певного явища в майбутньому і про 

альтернативні шляхи на період їх реалізації». Існують нормативні прогнози, 

що визначають шляхи і терміни досягнення можливих станів як цілі, і 

пошукові прогнози, що визначають можливі стану системи в майбутньому 

[45, с. 150]. 

Виходячи з того, що прогнози в політичному маркетингу дозволяють 

або краще організувати діяльність державного управління для досягнення 

бажаного майбутнього або запобігання виникнення небажаного майбутнього, 

автор виділив наступні функції прогнозів суспільстві: когнітивні, що 

моделюють, оціночні, попередження і попередження. 

Таким чином, виходячи з функцій прогнозів у державному управлінні з 

методологічної точки зору, з метою якісного використання в діяльності 

політичного маркетингу, основні типи прогнозів можуть бути класифіковані 

за обсягом або об'єкту прогнозування - соціологічні, психологічні, 
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демографічні, публічно-правові, внутрішньодержавні. і зовнішня політика, 

військово-політична, культурна та естетична; по предмету прогнозування - 

пошуковий, нормативний; за характером відображення - складний; по 

періоду попередження - короткостроковий, середньостроковий, 

довгостроковий; по цілі прогнозу - завдання-завдання, програма; за 

характером реалізації - самореалізація, втілена; за впливом на суспільство - 

позитивне, негативне; по реалізації функцій - попереджувальний, 

практичний. 

Щоб уникнути суб'єктивності в прогнозуванні політичний маркетинг 

повинен використовувати такі методи прогнозування, які, в першу чергу, 

найбільш ефективно, якісно, об'єктивно і економічно дають уявлення про 

майбутнє подій, явищ і явищ: по-перше, методи прогнозування. експертні 

оцінки, по-друге, метод екстраполяції, по-третє, методи математичного 

моделювання. 

Таким чином, прогнозування в політичному маркетингу є 

методологічною основою дослідження майбутнього на основі даних, 

отриманих в результаті аналітичної діяльності, і є однією з найважливіших 

функцій політичного маркетингу в державному управлінні. 

Політичний маркетинг в державному управлінні повинен стати 

багатофункціональною, універсальної інструментально-дослідницької 

системою не тільки аналітичної і прогностичної спрямованості, а й 

управлінської і контрольної, заснованої на аналітичної і прогностичної 

діяльності в Україні. Така система дозволяє впливати на динамічні процеси в 

державі і за кордоном, виявляти індивідуальні та групові спільні та відмінні 

риси в діях політичних акторів, в соціально-політичному процесі в цілому. 

Такий підхід не тільки дасть можливість всебічно розглянути політичні, 

соціальні, економічні та духовні та культурні питання, безпеку держави, а й 

додасть цим відносинам нові виміри, тобто дозволить врахувати соціальні, 

політичні, економічні та культурні чинники, аналізувати взаємозв'язок між 
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державною безпекою та факторами внутрішньої і зовнішньої політики, 

соціальним статусом, економікою, переважаючими ідеологічними поглядами 

в суспільстві, будувати прогноз подій, а головне, впливати і керувати 

процесом в потрібному напрямку. 

Універсальність і універсальність, властиві політичного маркетингу, 

дозволять відстежувати взаємну динаміку різних факторів, які є 

детермінантами формування та реалізації внутрішньої і зовнішньополітичної 

стратегії, своєчасно змінювати чи доповнювати, коригувати дії державних 

інститутів на тактичному рівні. . Прагнення зрозуміти динаміку формування 

вектора і реалізації зовнішньополітичної стратегії держав через Україну 

через багатофункціональний політичний маркетинг має стимулювати 

цілісний підхід, тобто застосовувати комплекс політичних маркетингових 

зусиль до цілісної управлінської діяльності, заснованої на науковому 

фундаменті. 

Системний підхід і використання синергії в дослідженні, аналізі 

ситуації і прогнозуванні майбутнього напрямку розвитку подій буде сприяти 

прийняттю адекватних політичних рішень на державному рівні, а система 

політичного маркетингу як багатофункціональний і універсальний механізм 

стане інноваційним методологічним механізмом. рішення для ефективного 

управління. 

Таким чином, сприяють методи системно-структурного, системно-

функціонального, системно-ситуаційного та системно-змістовного аналізу 

при вивченні внутрішньої і зовнішньої політики державних інститутів, 

ситуаційний підхід, системно-функціональний, проблемно-історичний та 

порівняльний методи в політичному маркетингу. До ретельнішого вивчення 

управління соціально-політичними процесами і врегулювання 

суперечностей, які можуть вплинути на безпеку держави необхідне 

комплексне застосування різних методів і підходів, що забезпечить цілісне 



29 
 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/ +3 8093-599-69-86 наукові роботи на замовлення. 
 

 

сприйняття об'єкта дослідження у всій системі його зв'язків і 

взаємозалежностей в державному управлінні. 

Політичний маркетинг в державному управлінні, використовуючи свій 

мультиінструментальний науковий потенціал, функції дослідження, аналізу, 

прогнозування і впливу на процеси, що відбуваються в Україні, здатний 

ефективно вирішувати проблеми, що виникають як всередині, так і за 

межами країни. 

Внутрішня операційне середовище політичного маркетингу включає 

проблемні питання, по-перше, пов'язані зі структурою всього державного 

апарату і відповідністю цієї структури сучасним вимогам державного 

управління, а по-друге, з роллю бюрократії в процесі реформування 

управління. і його наближення до кращих світових стандартів процесу 

управління, які висуваються бюрократії в передових кранах світу, особливо в 

країнах Європейського Союзу. 

Зовнішня операційне середовище, яка є проблемною областю 

політичного маркетингового дослідження, включає відносини між 

державними органами на місцевому, регіональному та національному рівнях, 

з одного боку, і, з іншого боку, - неурядовими суспільно-політичними 

утвореннями - політичними партіями та інститути громадянського 

суспільства. 

Тенденції поточного соціально-політичного розвитку України, 

взаємозалежність політичних, економічних та інших проблем наочно 

показують, що саме політичні прорахунки і помилки на національному рівні 

можуть спровокувати нові кризи, конфлікти і збільшити існуючі. Всебічний 

об'єктивний аналіз внутрішніх і міжнародних чинників в контексті 

глобального розвитку допоможе знизити ризик прийняття політичних 

рішень, неадекватних сучасним українським реаліям і конкретної поточної 

ситуації, зробити найбільш розумний вибір між альтернативами, з якими 
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стикаються учасники. в суспільно-політичному процесі. про зусилля 

комплексу політичного маркетингу в державному управлінні. 

Таким чином, в складній і багатогранній діяльності державних 

службовців виникають проблемні питання, пов'язані, перш за все, з 

аналітико-прогнозної роботою і управлінської практики. Освоєння 

керівниками державного управління методики використання можливостей 

інноваційних інструментів комплексу політичного маркетингу допоможе 

уникнути багатьох катаклізмів в прийнятті рішень і їх впровадження в 

практику політичного життя України. 

Основною теоретичною і методологічною основою виникнення 

політичного маркетингу стали наукові знання з двох блоків науки - 

соціального та економічного. 

Синтез цих наукових напрямків в політичному маркетингу дозволив 

розширити сферу його застосування і вкласти в ряд наук не тільки аналітичне 

і прогностичне напрямок, але і менеджмент, що дозволяє значно підвищити 

ефективність державного управління при його використанні. 

Впровадження політичного маркетингу в державному управлінні 

України засновано на аналізі його можливостей, принципів, на яких 

ініціюється дослідження політичного маркетингу, його інструментів і 

валідності методів аналітичного, прогнозного та управлінського характеру. 

Комплекс політичних маркетингових зусиль спрямований на вивчення 

соціально-політичних процесів, аналіз отриманої інформації, побудова 

прогнозів подальшого розвитку досліджуваних явищ, вплив на хід подій у 

державі. 

Проблемне поле в державному управлінні України велике і 

багатогранно. Він складається з численних протиріч в соціально-політичній, 

соціально-економічній, культурній та духовній сферах, що провокує 

виникнення кризових явищ в суспільстві. Це призводить до песимізму і 

зневіри мас в можливість державної влади. Перспективним методом 
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підвищення ефективності дій держави є впровадження політичного 

маркетингу в державному управлінні України як дослідницького та 

управлінського механізму, який може активно впливати на процеси, що 

відбуваються як усередині країни, так і на зовнішньополітичні фактори. 

 

2.3. Застосування політичного маркетингу 

 

Політичний ринок розглядається експертами по аналогії з 

економічним ринком: наприклад, уряд реагує на потреби партій, рухів, груп 

тиску так само, як в економіці пропозиція зустрічає попит. Наступні 

елементи вважаються перевіреними засобами встановлення балансу на 

політичному ринку: незалежність і автономія політичних суб'єктів, жоден з 

яких не має монопольного становища на політичній арені; рівність 

політичних утворень, яке забезпечується детальною системою норм, що 

регулюють їх діяльність і взаємини; система соціальних цінностей як основа 

для досягнення консенсусу між політичними акторами і т. д. Одним з 

найбільш важливих компонентів політичного маркетингу є вивчення 

функціонування ринку влади в суспільстві. 

Йдеться про вивчення та аналізу політичної культури суспільства, 

рівня розвитку політичних структур, банку даних про політичних лідерів (т. 

Е Політичної і владної еліти) і, звичайно, про орієнтирах суспільної 

свідомості. Найбільш важливими видами і невід'ємними компонентами 

політичного маркетингу є дослідження політичного ринку, інженерія виборів 

і політична реклама. 

Політологи, соціологи, політичні психологи, фахівці в області 

традиційних та електронних ЗМІ, менеджери політичних компаній, артисти і 

актори в даний час вивчають питання політичної реклами - усіх тих, хто так 

чи інакше пов'язаний з проблемами політичної комунікації і досягнення 
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бажаного результату. політична діяльність. Фахівці в області іміджелогії 

виділяють наступні етапи політичної реклами: вивчення світоглядних і 

соціально-психологічних установок громадян на імідж політика, організації; 

вивчення особливостей іміджу реального кандидата, сформованого на той 

момент громадськістю; створення іміджу кандидата відповідно до своїх 

уподобань більшості виборців; розробка форм і методів використання ЗМІ на 

користь створеного іміджу кандидата. 

На наш погляд, розвиток територіальної громади - поняття 

комплексне і не обмежується зростанням економічного потенціалу. Оскільки 

територіальне співтовариство повинно розглядатися в більш широкому 

контексті, ніж просто територіальне співтовариство, але як група людей, які 

поділяють спільне місце, поділяють спільні цілі і тісно пов'язані 

політичними, соціальними, економічними та комунікаційними зв'язками, 

розвиток в даному випадку це повинно означати поліпшення загальної якості 

життя членів спільноти. 

Відповідно, общинний маркетинг не може обмежуватися заходами, 

що підвищують інвестиційну привабливість його території і сприяють 

розміщенню і розвитку бізнес-структур. Не менш важливим, на наш погляд, є 

розвиток таких маркетингових заходів, які також поліпшили б соціальні, 

культурні та інші складові потенціалу місцевої громади. Тобто завдання 

політики в даному випадку - забезпечити привабливість місцевої громади не 

тільки для зовнішніх інвесторів, але і з точки зору комфортності проживання, 

а саме: 

- забезпечення високого рівня якості життя; 

- створення позитивного іміджу; 

- підвищення престижу територіальної спільності; 

- підвищення інвестиційної привабливості території; 

- підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу; 

- збільшення споживання місцевих товарів і послуг. 
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Це, в свою чергу, значно ускладнює процес сегментації ринку і 

виявлення ключових споживачів і аналізу їх потреб. В цілому Ф. Котлер 

виділив чотири основні групи споживачів території, які можуть представляти 

певний інтерес: 

- відвідувачі (приїхали у відрядження для участі в конференціях, 

переговорах, туристи та ін.); 

- місцеве населення (робітники, інвестори, підприємці, молодь, 

пенсіонери та ін.); 

- бізнес і промисловість; 

- експортні ринки (представники інших територій) [56, с. 51-75]. 

Ця класифікація вказує на широке коло зацікавлених сторін, тому 

необхідно визначити потенційних і реальних споживачів, скласти ретельний 

список і вивчити потреби. 

Слід розуміти, що зовнішні інвестори, туристи та інші відвідувачі 

місцевої громади є тимчасовими маркетинговими суб'єктами. У зв'язку з цим 

бажано звернути особливу увагу на вітчизняних споживачів: населення і 

місцевий бізнес. Наприклад, політика місцевих органів влади повинна бути 

спрямована на скорочення імпорту в економіку спільноти. Ідея полягає в 

тому, щоб спонукати жителів, підприємства і організації купувати товари та 

послуги місцевого виробництва, а не отримувати їх ззовні. Такий підхід не 

тільки знижує відтік грошей з економіки спільноти, а й зміцнює позиції 

місцевих виробників і постачальників послуг. Прикладом стратегії 

блокування витоків є програми покупки на місці, покликані спонукати 

споживачів купувати товари в місцевих магазинах. Ці програми також 

спонукають виробників і інші компанії купувати внесок співтовариства. 

Ще один важливий момент - політика розвитку визначається великою 

кількістю чинників. Для підприємства це внутрішня і зовнішня бізнес-

середовище (особливості виробничого процесу, постачальники, якість 

сировини, конкурентне середовище, попит і т. д.). Для територіальної 
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громади перелік таких факторів набагато ширше, так як на його розвиток 

впливає стан природного, фізичного, людського, культурного і соціального 

капіталу. Це, в свою чергу, вимагає детального вивчення: 

- соціально-демографічні та економічні характеристики спільноти; 

- історія, традиції та культурну спадщину; 

- природні, людські, матеріальні ресурси; 

- суспільна інфраструктура; 

- стан комунікацій та ін. 

Ця інформація може бути узагальнена в так званому паспорті 

спільноти, який може мати універсальне застосування і успішно 

використовуватися в якості основи для соціально-економічної оцінки 

тенденцій розвитку, виявлення проблем на території, розробки стратегій 

розвитку та прийняття будь-яких управлінських рішень. Зміст паспорта є 

своєрідною «діагностикою» стану території. Інформація, що міститься в 

паспорті, може бути корисна потенційним інвесторам і бізнесменам, жителям 

і гостям міста. Паспорт може виконувати функцію зображення. Невеликий 

уривок, службовець рекламним буклетом міста або області [48, с. 392-395]. 

Тому обов'язковим етапом розробки політики в області розвитку 

територіальної громади є його інвентаризація і паспортизація з метою 

виявлення ресурсів і вигод, які конкретне співтовариство має для свого 

розвитку. Для виявлення цих переваг можна використовувати різні джерела 

та інструменти (опитування, фокус-групи, картування активів спільноти, 

список переваг і т. д.), які залежать від складності досліджуваної інформації. 

Наприклад, іноді легко виявити ресурси і переваги, природні або культурні 

особливості, навички та здібності жителів громади, громадських організацій. 

Але іноді переваги спільноти менш очевидні, і для їх виявлення необхідний 

більш ретельний аналіз. 

На наш погляд, формування політики територіального розвитку 

громади на основі маркетингу має передувати розуміння того, що ця 



35 
 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/ +3 8093-599-69-86 наукові роботи на замовлення. 
 

 

концепція поєднує в собі маркетингові технології, стратегії розвитку громади 

і підхід, заснований на перевагах. Особливість цього підходу в тому, що він 

фокусується на перевагах або ресурсах спільноти, а не на його потребах. 

Потреби ніколи не можуть бути задоволені, а вигоди складають основу 

бажаних результатів розвитку навіть в країнах з менш розвиненою та 

кризової економікою [53, с. 37]. 

Основна відмінність підходу, заснованого на перевагах, від 

традиційного полягає в тому, що останній спрямований на виявлення вимог 

співтовариства і перерахування проблем, які необхідно вирішити, в той час 

як альтернативний підхід спрямований на мобілізацію і пошук «прихованих» 

ресурсів спільноти. Зарубіжний і вітчизняний досвід показує, що пошук цих 

ресурсів дозволяє виявити ті унікальні характеристики спільноти, які можуть 

привернути увагу зацікавлених сторін, створити унікальний «бренд» 

спільноти. 

Практика залучення інвестицій в співтовариства, відкриття нових 

підприємств, реалізації заходів щодо поліпшення іміджу територій показує, 

що іноді така діяльність призводить до ряду негативних результатів, таких 

як: забруднення навколишнього середовища (шкідливі підприємства); 

виснаження природних ресурсів (сировинної бази виробництва); втрата 

роботи (закриття бізнесу); втрата ідентичності та ідентичності спільноти 

(впровадження зовнішньої культури) і т. д. Отже, маркетингова діяльність не 

повинна здійснюватися виключно місцевими органами влади. 

На наш погляд, розробка політики повинна здійснюватися за широкої 

участі громадськості, а маркетинговий план повинен відображати сподівання 

всієї спільноти, а не окремих зацікавлених сторін. Місцевим лідерам, як в 

уряді, так і в приватному секторі, необхідно досягти консенсусу щодо 

майбутніх пріоритетів та працювати разом, щоб зробити кроки, необхідні для 

досягнення цього майбутнього. 
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Це участь може бути формальним чи реальним. Таким чином, С. 

Арнштейн виділяє три рівня участі населення в процесах прийняття рішень з 

розвитку територіальних громад: недостатня участь; видимість участі; влада 

спільноти. 

Перший рівень залучення означає відсутність прямого впливу 

населення на його розвиток, тобто залучення є формальним процесом і 

направлено тільки на досягнення суспільної підтримки. На другому рівні 

залучення спільноти - «видимість участі» - розглядаються такі підходи, як 

інформування, консультування та запевнення. Інформування - 

найважливіший крок для законного участі. Нерідко інформація носить 

односторонній характер, тобто відсутні канали «зворотного зв'язку». На етапі 

консультацій цей зв'язок з'являється, йде опитування громадської думки, 

громадські зустрічі та консультації. На стадії заспокоєння громадянам 

дозволяється давати поради або складати плани на певний період, але влада 

залишає за собою право прийняти остаточне рішення. 

На третьому рівні участі - «сила спільноти» - вплив спільноти на 

способи вирішення проблем є реальним і системним. У цій ситуації 

співтовариство стає повноправним партнером держави. Дослідник виділяє 

такі підходи, як: партнерство, при якому влада перерозподіляється шляхом 

переговорів між громадянами і державними чиновниками (зацікавленими 

сторонами), планування та прийняття рішень відбуваються спільно (через 

спільні комітети); делеговані повноваження - підхід вимагає активної участі 

громадян, при якому вони мають більшість місць у комітетах і делегуються 

співтовариством для прийняття рішень; громадський контроль: громадяни 

контролюють процес планування, розробки політики та управляють 

програмами розвитку [52]. 

Зрозуміло, що чим вище рівень ефективності політики розвитку 

територіальної громади, тим вище рівень залученості. 
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У місцевому співтоваристві присутня велика кількість зацікавлених 

сторін: місцеві органи влади і органи місцевого самоврядування, бізнес, 

неурядові організації, споживачі послуг, фінансові установи, освітні установи 

і т. Д. Кожна з цих груп має різну ступінь зацікавленості і рівень мотивація 

до участі в конкретному маркетинговому проекті для розвитку місцевої 

громади. Всього існує 3 категорії стейкхолдерів: 

- основні зацікавлені сторони - це ті, від кого це залежить чи які 

можуть істотно вплинути на ефективність того чи іншого маркетингового 

проекту; 

- пріоритетними зацікавленими сторонами є ті особи, групи осіб або 

організації, які так чи інакше відчують результати маркетингового проекту 

(позитивні або негативні) 

- вторинні зацікавлені сторони - це всі інші особи або установи, які 

можуть мати непрямий інтерес в проекті або брати участь в його розробці і 

реалізації [62, с. 34]. 

А. Панкрухин виділяє як мінімум шість основних категорій людей, які 

так чи інакше залучені в процес прийняття рішень з маркетингу місцевої 

громади. В тому числі: 

- ініціатор - суб'єкт, який першим зрозумів проблему, потреба або 

можливість і виконує перші попередні дії, такі як: збір інформації, перше 

формулювання проблеми, згадка проблеми серед інших і т. Д. Ініціаторами 

можуть бути громадські організації. , Окремі громадяни, представники 

бізнесу та науки та ін.; 

- особа впливу - особа, яка на певному етапі бере участь в процесі 

прийняття рішень, обробляє інформацію і надає певний вплив на прийняття 

рішень; 

- особа, яка приймає рішення - особа (орган), що володіє 

повноваженнями приймати остаточне або, по крайней мере, необхідне 

проміжне рішення (публічні слухання, місцевий референдум і т. Д.); 
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- особа, яка затверджує рішення - особа, схвалення, санкція якого 

потрібно для вступу рішення в силу, і особа, яка може скасувати рішення; 

- покупець - особа, орган, який реалізує рішення, використовуючи 

доступні йому ресурси; 

- споживач - суб'єкт, який споживає, використовує кінцевий 

територіальний товар або послугу [59, с. 14]. 

Максимальне врахування інтересів даної групи людей можливий при 

формуванні партнерських відносин, що дозволить в процесі розробки 

політики розвитку більш широко охопити потреби і проблеми місцевої 

громади, а також залучити різні види ресурсів для виконання основні 

маркетингові завдання. 

На наш погляд, в залежності від стадії і етапів маркетинговий процес 

як складова політики в галузі соціально-економічного розвитку громади 

може проходити на трьох рівнях: 

- стратегічний - формування бачення розвитку територіальної 

громади; розробка загальних цілей і пріоритетів маркетингової стратегії і 

моніторинг результатів; 

- виконавчий - з урахуванням загального бачення приймати рішення 

щодо розподілу ресурсів, постановці завдань і оцінкою досягнутих 

результатів; 

- операційний або програмний - реалізація маркетингових програм і 

проектів для досягнення поставлених цілей. 

Приклади такого бачення: здорове і безпечне співтовариство; 

спільнота з рівними можливостями для всіх; приваблива туристична зона; 

унікальне місце для життя; спільнота з привабливою і стійкою навколишнім 

середовищем; спільнота з динамічною бізнес-середовищем та ін. Відповідно 

до бачення розробляються основні напрями маркетингової стратегії 

конкретного територіальної громади, наприклад: зміцнення економіки 

спільноти; поліпшення навколишнього середовища; поліпшення добробуту 
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та здоров'я членів спільноти; створення якісного житла; створення 

безпечного, відкритого для всіх і згуртованого співтовариства; поліпшення 

місця і умов життя людей похилого віку, людей з обмеженими 

можливостями, дітей, молоді та інших соціальних категорій. 

Ясно, що стратегічні напрямки конкретного співтовариства будуть 

варіюватися в залежності від економічного, культурного, соціального і 

політичного контексту. 

В цілому в науковій літературі виділяють чотири основні групи 

стратегій, використовуваних в маркетингу територій: іміджевий маркетинг; 

маркетинг привабливості (атракціони і розваги); інфраструктурний 

маркетинг; кадровий маркетинг, робота з жителями, асоціаціями та спілками 

громадян, населенням [59, с. 31-39]. 

Основна мета іміджевого маркетингу - створення, розвиток і 

популяризація суспільного визнання позитивного іміджу території. 

Зарубіжний і вітчизняний досвід показує, що в основі способу територіальної 

спільності можуть лежати історія, архітектура, географічне положення, 

особливі природно-кліматичні умови, місцеві звичаї і традиції, свята, кухня, 

менталітет; місцеві знаменитості і ін. 

Стратегічні напрямки в цьому випадку, а відповідно і розробка 

маркетингових заходів, залежать від стану іміджу місцевої громади, яке може 

мати такі характеристики, як: позитивний, традиційний, слабкий, негативний, 

занадто привабливий і т. Д. Образ територіальної спільності можна не тільки 

описати словами, а й виміряти. Для цього зазвичай використовуються 

соціологічні методи дослідження. Дослідник В. Кірдіна виділяє наступні 

параметри, що визначають загальний імідж територіальної громади: 

1) якість життя (доступність житла для різних соціальних груп, 

соціальні послуги, якість харчування, можливості для відпочинку, рівень і 

доступність освіти і лікування); 

2) людські ресурси; 
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3) бізнес-інфраструктура; 

4) високі технології; 

5) влада (колектив людей, компетентність членів команди, 

нестандартні ідеї, стиль прийняття рішень, прозорість законодавства, 

ставлення до соціальних проблем та ін.) [54, с. 12-18]. 

Залежно від визначення типу зображення вибираються заходи щодо 

його поліпшення, які повинні бути комплексними і довгостроковими, 

оскільки зображення складно створити і ще важче змінити. 

До основних інструментів іміджевого маркетингу відносяться різні 

комунікативні заходи, що демонструють відкритість території для контактів і 

дозволяють стороннім акторам краще її зрозуміти: слогани, візуальні 

символи, різні акції, позиціонування іміджу і так далі. Прикладом успішного 

застосування такої стратегії є територіальна громада Львова, яка розробила 

унікальний для міста слоган: «Львів відкритий для світу». 

Стратегія привабливості заснована на заходи, спрямовані на 

підвищення привабливості певного району як для проживання, так і для 

відвідування туристів, а також для інвестування і роботи. В цьому випадку у 

місцевих громад з'являються особливості, що гарантують конкурентні 

переваги (історичні та архітектурні об'єкти, розвиток культури і спорту, 

створення сприятливого ділового середовища і т. Д). 

Маркетинг інфраструктури передбачає роботу по забезпеченню 

ефективного функціонування і розвитку території щодо доріг, комунікацій, 

фізичної інфраструктури, які створюють враження спільноти. Про загальний 

стан розвитку інфраструктури території свідчать такі складові, як: 

- стан доріг і транспортних послуг; 

- стан і експлуатація житлового фонду; 

- благоустрій території, наявність зон відпочинку і паркових зон; 

- вода, газ, тепло, електрику; 

- наявність освітніх, культурних і медичних установ; 
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- забезпечення особистої і громадської безпеки; 

- можливості покупки і оренди землі, компонентів інфраструктури для 

відкриття бізнесу і т. д. 

Ефективність даної стратегії можна визначити за такими кількісними 

та якісними характеристиками, як: створення нових і розвиток старих 

підприємств; створення нових робочих місць; поліпшення структури 

зайнятості; розвиток ринкової інфраструктури; підвищення рівня безпеки та 

добробуту; збільшення кількості вкладень і ін. 

Зарубіжний досвід показує ефективність державно-приватного 

партнерства для розвитку, будівництва та обслуговування всіх видів 

інфраструктури (освітні та медичні установи, дороги, захисні споруди і т. д.). 

Необхідність створення цих партнерських відносин є нездатністю місцевих 

органів влади вирішити проблему. 

Маркетинг населення або персоналу спрямований на рішення проблем і 

потреб у сфері працевлаштування. Райони з високим рівнем безробіття і 

дешевою робочою силою можуть залучити інвесторів для розміщення свого 

бізнесу. Якщо ситуація зворотна, можна ввести такі маркетингові заходи, які 

допомогли б залучити більше робочої сили. 

В основі маркетингу населення і персоналу певної території - 

створення відповідних умов для розвитку освітнього процесу населення, а 

також надання ряду освітніх послуг, таких як: правові основи бізнесу; основи 

підприємницької діяльності; основи планування і організації виробництва і 

надання послуг, основи фінансової грамотності, основи комп'ютерної 

грамотності та ін. 

Зрозуміло, що для здійснення маркетингової діяльності необхідна 

професійна і висококваліфікована команда, яка займеться вищевказаними 

питаннями. Тобто необхідно створити певну організаційну структуру. 

Залежно від економічної і соціальної ситуації в суспільстві, відносин з 

державними органами, стилю керівництва і т. Д. Можливе створення: 
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- маркетингова служба як підрозділ виконавчого органу місцевого 

самоврядування; 

- агентства місцевого розвитку, засновниками яких є представники 

різних секторів: держава, бізнес і громадськість, наукові кола, а також 

іноземні інвестори, з можливістю формування і роботи на основі державно-

приватного партнерства; 

- міжмуніципальний центр економічного розвитку, засновниками та 

замовниками якого є територіальні общини кількох населених пунктів, 

географічно розташованих на одній території. 

Діяльність цих організаційних і управлінських структур повинна 

включати збір, облік і зберігання необхідної інформації про ситуацію в 

співтоваристві (спільнотах); рекламна і видавнича діяльність; вивчення 

споживчих ринків і основних споживачів товарів і послуг спільноти 

(спільнот) та інші маркетингові дослідження; встановлення зв'язків з 

громадськістю; розробка і реалізація маркетингових програм і проектів та ін. 

Таким чином, маркетинг є важливим компонентом політики місцевого 

самоврядування в області місцевого розвитку, і в цьому контексті 

визначається як процес інтегрованої взаємопов'язаної діяльності органів 

місцевого самоврядування, приватного і державного секторів, спрямованої на 

підвищення конкурентоспроможності та привабливості конкретного 

співтовариство. загальну якість життя, яке реалізується за допомогою 

розробки і реалізації економічних, соціальних, культурних та політичних 

програм і заходів з використанням різних маркетингових інструментів і 

методів. 

Таким чином, підвищення ефективності управління розвитком місцевої 

громади вимагає розробки і реалізації комплексної системи заходів органами 

місцевого самоврядування у партнерстві з іншими зацікавленими сторонами 

(бізнесом, спільнотою, НВО, інвесторами, освітніми установами, іншими 

установами та громадськими організаціями), в тому числі такі як: розробка 
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стратегії розвитку; виявлення місцевих переваг і унікальних територіальних 

особливостей; розробка ефективної маркетингової стратегії; розвиток 

місцевої інфраструктури; поширення освітніх програм; створення 

організаційних структур для маркетингу; формування партнерських 

відносин; створення ефективної інформаційно-комунікаційної мережі та ін. 

Формування ефективної політики самоврядування в області соціально-

економічного розвитку територіальної громади вимагає детального вивчення 

кожної з перерахованих вище заходів, а також процесу їх реалізації. 

2.4. Проблеми та особливості застосування політичного маркетингу в 

Україні 

 

Політична активність в будь-яких соціально-політичних системах і 

типах правління також спрямована на отримання та збереження контролю 

над ринком, але конкретним ринком - ринком влади, а через нього - і над 

політичною та іншими сферами суспільства. При тоталітарних і 

диктаторських режимах боротьба ведеться в основному силовим шляхом, аж 

до фізичного знищення супротивників. У демократичному суспільстві з 

відповідними механізмами і процедурами формування представницької, 

виконавчої та судової гілок влади в державі, а також політичною культурою і 

менталітетом політична діяльність також може розглядатися як змагання за 

контроль над ринком влади. Звичайно, це змагання має відбуватися за 

встановленими законом правилами, традиціями політичної поведінки 

виборців і кандидатів від політичної влади. 

Політичний маркетинг - сукупність форм, методів і технологій 

дослідження, розробки, регулювання та впровадження в суспільно-політичну 

практику певних орієнтирів суспільної свідомості з метою отримання і 

збереження контролю над ринком влади [54]. 
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Виходячи зі специфіки політичної діяльності, до політичного 

маркетингу відносяться: 

- формування інформаційного банку, що включає статистичні дані, 

різну урядову і недержавну звітність, результати досліджень в області 

економіки, політики, психології, демографії та ін.; 

- розробка методів аналізу і обробки даних інформаційного банку, 

визначення ключових показників, найбільш повно характеризують об'єкти і 

суб'єкти політики; 

- оцінка і аналіз політичної кон'юнктури ринку, маркетингового 

середовища (мікро і макро). Мікросередовище - сукупність сил, які діють під 

прямим контролем або контролем партії, соціальної групи, лідера і так далі. 

Макросередовище - глобальні чинники: економічні, соціальні, політичні, 

психологічні, демографічні та ін.; 

- аналіз ринкових можливостей певних партій, громадських 

інститутів, ідей, окремих осіб; 

- розробка моделей оцінки і прогнозування політичного попиту, 

життєвого циклу об'єктів і суб'єктів політики (партій, програм, ідей, лідерів), 

а також політичної поведінки політичних суб'єктів. 

- аналіз ефективності політичного маркетингу, коригування форм і 

методів політичної діяльності і ін. [65, с. 169]. 

Виходячи з основних характеристик ринку влади (демократичного чи 

тоталітарного), розрізняють відповідно політичний маркетинг 

демократичних і тоталітарних суспільств. 

Типологія політичних об'єктів і суб'єктів дозволяє виділити 

політичний маркетинг політичних, державних і інших інститутів, окремих 

організацій, політичних лідерів, а також ідеї, програми, концепції, доктрини і 

т. д. 

 Невід'ємними складовими політичного маркетингу є дослідження. 

політичного ринку (через вивчення громадської думки), електоральної 
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інженерії та політичної реклами як важливих інструментів політичної 

боротьби в будь-яких соціальних умовах і політичних режимах. 

Одним з найбільш важливих компонентів політичного маркетингу є 

вивчення функціонування ринку електроенергії в даному суспільстві. Його 

дослідження передбачає вивчення і аналіз: 

- політична культура суспільства; 

- рівень розвитку партійно-політичних структур; 

- банк політичних лідерів (політична і правляча еліта); 

- орієнтири суспільної свідомості. 

Якщо перші три чинники досліджуються традиційними методами 

політичного аналізу, стереотипи суспільної свідомості - шляхом вивчення 

громадської думки. Він вивчається через непрямі засоби масової інформації 

(документи органів влади, суспільно-політичних організацій), прямі 

(особисті контакти державних службовців з населенням на зборах, мітингах, 

страйках, прийомах, листування) і спеціалізовані канали інформації. 

Спеціалізовані канали громадської думки є найбільш надійними, 

оскільки за допомогою соціологічних і соціально-психологічних методів 

дозволяють отримати репрезентативну (адекватну) інформацію з широкого 

кола питань. Вони домінують в політичному маркетингу. 

Опитування громадської думки поділяються на інтерв'ю і анкети. 

Інтерв'ю проводиться у формі бесіди інтерв'юера з респондентом 

(респондентом), записуючи його відповіді вручну або на аудіо- або 

відеоплівку. 

Анкета передбачає фіксований порядок запитань та варіантів 

відповідей. Розрізняють такі види опитувань громадської думки: 

- роздача; 

- телефон; 

- преси; 

- поштова (в тому числі електронна); 
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- комп'ютер [65, с. 170]. 

Роздатковий опитування - основний вид анкетного опитування, під 

час якого дослідник безпосередньо передає анкету респонденту, отримуючи 

її після заповнення. Використання спеціальних процедур дозволяє 

забезпечити достовірність, репрезентативність і якість опитування, гарантує 

використання всіх анкет.  

Телефонна анкета передбачає спілкування між інтерв'юером і 

респондентом на відстані. Якщо респондент є постійним учасником 

опитувань тієї чи іншої соціологічної мережі, можливе використання 

автовідповідачів. За аналогічною схемою опитування проводяться з 

використанням електронної пошти та персональних комп'ютерів, 

встановлених респондентами.  

У телефонних опитуваннях часто використовуються електронно-

обчислювальні машини, коли результати відповідей вводяться в комп'ютери 

соціологів через спеціальні пристрої. Незважаючи на простоту організації, 

низькі витрати і масштаб можливого охоплення, кількість повернутих анкет 

складає в середньому 5%.  

Також існує проблема репрезентативності, так як на анкету можуть 

відповісти тільки бажаючі. Опитування преси передбачає публікацію анкет в 

газеті з отриманням їх від респондентів поштою. Маючи велику кількість 

респондентів, можна значно підвищити достовірність інформації за рахунок 

так званого ремонту вибірки - наближення її соціально-демографічних 

параметрів до релевантним параметрами населення тих територій, де 

проводяться опитування громадської думки.  

Але проблема репрезентативності в разі опитувань преси досить 

складна, і її необхідно враховувати при оцінці результатів дослідження. 

Функції опитування громадської думки: 

- політичні; 

- ідеологічні; 
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- соціальні. 

Політична функція. Він полягає в так званому політичному інтелекті - 

вивченні суспільних настроїв, соціальних установок електорату, відносини 

широких верств населення до різних соціальних проблем, особистості, що 

дозволяє оцінити палітру політичних орієнтацій виборців, існуючий імідж. 

«Ідеального» політика. 

Ідеологічна функція. Його суть полягає в моніторингу (постійному 

моніторингу) ефективності впливу політичних дій на різні категорії 

електорату, визначенні реакції основних верств населення на ідеї, гасла, 

політичні програми, форми їх подання, манери лідерів та ін.; в значній 

ідейному впливі опитувань на формування громадської думки в заданому 

напрямку: якщо в питання анкети тонко «вбудувати» соціально-психологічні 

орієнтири сприйняття, можна «підказати» бажану відповідь. 

Крім того, результати опитувань громадської думки можуть бути 

використані для маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою 

цілеспрямованої інтерпретації отриманих відповідей шляхом залучення уваги 

до зростаючої популярності одного лідера, замовчувати іншу подію і інших. 

Соціальна функція. Хіба результати опитувань містять інформацію 

про потреби, інтереси, вимоги, претензії населення до держави, важливу при 

прийнятті управлінських рішень; за допомогою опитувань громадської думки 

громадську думку реалізує функцію громадського контролю, відкриває 

важливий канал зв'язку між урядом і суспільством, а іноді і реалізує деякі 

функції прямої демократії; опитування дозволяють більш точно визначити 

співвідношення політичних сил в суспільстві, що є одним з факторів 

політичної та соціальної стабільності; дані опитувань дозволяють робити 

довгострокові прогнози соціального розвитку суспільства і т. д. 

Опитування громадської думки можуть бути стратегічними і 

описовими (допоміжними). Стратегічне обстеження, наприклад, під час 

виборів, призначене для оцінки загальної політичної ситуації, сильних і 
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слабких сторін кандидатів, для визначення на основі соціальних, 

демографічних, геополітичних чинників шансів кандидата в певних регіонах. 

Описовий опитування дозволяє кандидатам та їхнім командам з'ясувати, хто 

лідирує, які питання виборці вважають найбільш важливими і т. д. 

Виходячи з громадської думки, центри влади можуть більш адекватно 

впливати на соціальні процеси, підвищувати ефективність управлінських 

рішень, підтримувати зворотний зв'язок з громадськістю. 

Одним з найбільш поширених видів політичного маркетингу, що 

використовується в політичній боротьбі за місця в представницької і 

виконавчої гілки влади, є електоральний інжиніринг. 

Електоральна інженерія - адаптація виборчих процедур до інтересів 

правлячої та політичної еліт з метою одержання і утримання влади в державі 

(регіоні, місті і т. д.). 

Порівняння типів виборчих систем показує, що мажоритарна 

процедура виборів призводить до більш ніж пропорційним відхилень волі 

громадян від результатів голосування через запрограмованого на певний 

результат планування округів, різної частки проживає в них населення. В 

результаті такої електоральної інженерії часто траплялося, що партії, 

вигравши вибори за кількістю поданих голосів, програвали їх за кількістю 

отриманих місць. 

На представництво виборчих систем впливають не тільки «системні 

помилки в розрахунках», а й інші чинники, такі як кількість партій, що 

беруть участь у виборах. Парламентські реалії показують, що голоси, віддані 

за невеликі партії, які не подолали так званий кваліфікаційний бар'єр, 

фактично програють. Але навіть якщо невелика політична партія подолає це, 

це не означає, що інтереси її виборців обов'язково будуть враховані. Як 

правило, вони ігноруються численними партіями, хоча є варіанти, коли 

невеликі партії знаходять способи посилити свою роль в парламентському 

процесі. 
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Не тільки електоральна інженерія і недоліки виборчих систем можуть 

суттєво скорегувати волю виборців. Політичні «ігри» часто анулюють 

результати голосування після виборів. Навіть результати всенародних 

референдумів можуть бути неоднозначно інтерпретовані різними 

політичними силами, особливо коли питання, включені в бюлетень, 

сформульовані з соціологічної точки зору невірно (референдум в СРСР 17 

березня 1990 року) чи не подобаються певним політичним групам, впливове 

представництво в парламенті.  

Щоб зберегти політичну владу демократичним шляхом, правляча 

еліта вдалася до наступних основних методів електоральної інженерії: 

- зміна виборчих процедур; 

- стимулювання та переміщення виборців з одного округу в інший; 

- маніпулювання межами округів; 

- вибір відповідного часу для виборів; 

- підбір лояльних правлячій еліті виборчих комісій. 

Щоб внести поправки в чинне виборче законодавство або прийняти 

нове виборче законодавство, зазвичай необхідно мати конституційну 

більшість в 2/3 місць в парламенті від загального числа депутатів. Аналогічні 

правила діють у багатьох країнах для визначення результатів голосування на 

референдумах і під час опитувань громадської думки з найбільш важливих 

питань суспільного життя. 

Не менш складно переселити, скажімо, традиційно більш 

консервативне сільське населення в міста або (навпаки) корінне населення в 

райони, де, на думку правлячих кіл, «занадто високий» відсоток мігруючих 

етносів. Наприклад, можновладці можуть організувати під час виборів 

підготовку військового резерву або цивільної оборони. Завдяки цьому часто 

вдається виграти вибори, так як на закритих для спостерігачів виборчих 

дільницях набагато легше організувати «правильне» голосування, ніж на 

звичайних. 
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Маючи інформацію про традиції голосування на виборах, 

референдумах, опитуваннях в окремих округах і в країні в цілому, правляча 

еліта часто використовує маніпулювання межами округів, вдаючись до 

одного з двох варіантів: 

1) об'єднання округів, в яких проживають прихильники кандидата, в 

округи з гарантованою перемогою за рахунок збільшення «своїх» голосів; 

2) поділ округів, в яких проживають прихильники опонентів, на 

округи, де їхні голоси будуть розчинятися в більшості «своїх» голосів. 

Проектування округів - складне питання, що вимагає співвідношення 

чисельності населення в кожному окрузі. Істотним фактором є межі 

адміністративно-територіального поділу, специфіка інтересів різних 

соціальних груп (за віком, національністю, родом занять і т. д.). 

Не менш важлива дата виборів. Якщо певна партія або виборчий блок 

щойно перемогли, наприклад, на президентських виборах, для них було б 

логічним спробувати якомога швидше провести парламентські вибори, щоб 

використовувати позитивний потенціал першої перемоги. Це також 

потужний і ефективний інструмент політичної боротьби, часто 

використовуваний в поєднанні з методами електоральної інженерії. 

Політичний лідер і його команда неминуче стикаються з проблемою 

формування образу реальної ідеальної фігури в суспільній свідомості 

виборців. Це зображення було названо іміджем, давши назву особливої науці 

іміджелогії. 

Іміджологія - наука, що вивчає проблеми формування і створення в 

суспільній свідомості образів суспільних інститутів (держави, політичних 

партій, організацій, інститутів) та окремих політичних лідерів, виробляє 

набір прийомів, технологій і засобів формування в суспільстві. усвідомлення 

актуальних образів реальних політичних діячів. 

Люди були залучені в політичну рекламу з часів держави і політики. 

Однак справжня революція в цій сфері відбулася лише на початку XX 
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століття. Це пов'язано з бурхливим розвитком індустрії опитувань і 

зростаючою роллю ЗМІ в політичному житті суспільства. 

З розширенням арсеналу політичних досліджень, вивченням 

соціальних, ідеологічних і політичних установок і переваг виборців, їх 

симпатіями і антипатіями стали займатися професіонали в галузі політичної 

реклами. Серед них були фахівці з організації та проведення опитувань 

громадської думки, фахівці з обробки результатів досліджень, а також їх 

інтерпретації та використання в масових «політичних кампаніях». 

Політичну рекламу вивчають політологи, соціологи, політичні 

психологи, фахівці в області традиційних та електронних ЗМІ, керівники 

політичних кампаній, художники й актори - усі, хто бере участь в політичній 

комунікації і зацікавлений в досягненні політичних результатів. 

Знавці іміджелогії виділяють наступні етапи політичної реклами: 

- вивчення світоглядних і соціально-психологічних установок 

громадян на образ «ідеального» політика, інституту на певному етапі 

суспільної свідомості; 

- вивчення особливостей іміджу реального кандидата, який 

формується громадськістю на основі спонтанних, ненаправленої виступів 

кандидата в ЗМІ перед політичною кампанією; 

- створення іміджу кандидата, який буде ефективний на виборах за 

рахунок рекламної кампанії ( «упаковка» іміджу); 

- розробка форм, методів і засобів використання ЗМІ та результатів 

опитувань при поширенні політичної реклами на основі обраного іміджу; 

- реалізація ( «продаж») створеного іміджу через ЗМІ ». 

Основні образи, які фахівці з політичної реклами намагаються 

створити для кандидатів на виборну посаду, - це «людина з народу» і 

«справжній лідер», «хороший сім'янин», «культурна людина». При побудові 

образу політика для кожної з основних категорій населення бажано 
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передбачити кілька домінуючих рис кандидата, які його не залишать 

байдужими, зосередитися на якомусь одному образі. 

Сучасна наука виділяє кілька способів формування зображення, 

основні з яких - функціональний, контекстний та порівняльний. 

Функціональний образ. Він включає в себе дзеркальні, поточні, 

бажані, негативні, множинні зображення. Дзеркальне відображення 

відповідає власному сприйняттю себе політиком чи організацією. 

Здебільшого він позитивний і не бере до уваги думку оточуючих. Перебіг 

створюється на основі сприйняття суб'єкта політики зовнішнім середовищем, 

виборцями, колегами, пресою. Бажано як ідеал, до якого прагне наблизитися 

предмет політики. Негатив - це різновид свого роду «анти-іміджу», свідомо 

створеного опонентами. Множина створюється шляхом об'єднання відомих 

політиків, політичних партій, громадських організацій до виборчого блоку 

або політичне об'єднання. 

Контекстне зображення. Забезпечує просування реалізації або 

функціонування зображення в контексті його використання в певній галузі, 

орієнтується на певні верстви населення, рівні суспільної свідомості та 

багато іншого. Наприклад, політик може мати інший імідж серед виборців і 

колег-депутатів, може бути популярний серед товаришів по партії і може 

мати негативний імідж серед урядовців. 

Порівняльне зображення. Цей метод формування зображення полягає 

в порівнянні певних характеристик зображення. Це може відбуватися на рівні 

параметрів іміджу ідеальних і реальних політиків, а також двох і більше 

лідерів, політичних партій та інших. Кожен політик, політична організація 

прагне переконати громадян володіти якомога більшою кількістю 

позитивних якостей, але не всі сприймуть цю інформацію так, як хотіли б 

політики і їх іміджелогії. 

Не слід перебільшувати роль образу, який керівник і його команда 

намагаються виділити в суспільній свідомості. Адже в разі виявлення 
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невідповідності особистих якостей реального політика поданням про нього, 

яке сформувалося через ЗМІ, негативний ефект буде настільки сильним, що 

його буде вкрай складно нейтралізувати. 

Імідж - надзвичайно складне явище, яке створюється за рахунок 

певного сплетення інформаційних, емоційно-комунікативних і діяльнісних 

чинників. Таке поєднання раціональних та ірраціональних чинників, що 

впливають на суспільну та індивідуальну свідомість, передбачає 

використання як політичних, так і соціально-психологічних досліджень і 

творчих методів, властивих світу мистецтва.  

Політичну маркетингову діяльність в державному управлінні слід 

розділяти на теоретичну і практичну. Будучи відносно незалежними, вони 

взаємозалежні. Якщо для характеристики теоретичної частини політичної 

маркетингової діяльності досить базових визначень, відповідних когнітивної, 

аналітичної, прогностичної і ціннісної орієнтації, то практична сторона цієї 

діяльності в державному управлінні характеризується величезним набором 

ознак, що відображають її специфіку. Зокрема, це орієнтація на об'єкти 

соціально-політичної діяльності, здатні задовольнити соціальні або групові 

потреби; постановка цілей; розробка програм політичного маркетингового 

дослідження або програм впливу на об'єкти соціально-політичного процесу в 

державі відповідно до цілей та умов. 

У структурі політичного маркетингу як дослідницької та управлінської 

діяльності в системі державного управління доцільно виділити наступні 

компоненти: мотиваційна мета, яка передбачає визначення довгострокових і 

найближчих цілей, постановку цілей і мотивацію суб'єктів соціально-

політичної діяльності. процес їх реалізації; оперативна діяльність, яка 

забезпечує розробку адекватних і обґрунтованих методів, форм дій і засобів, 

за допомогою яких цілі можуть бути досягнуті оптимальним чином; кінцевий 

результат, за допомогою якого можна охарактеризувати ступінь успішності і 

повноти намічених суспільно-політичних цілей. 
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ВИСНОВКИ 

 

Соціальні технології - це специфічний соціальний інститут інновацій і 

соціальної творчості, організації і самоорганізації різних видів соціальної 

активності та соціальної взаємодії, прогнозування та діагностики параметрів 

соціальних процесів. 

Існують такі особливості соціальних технологій: 

- кошти практичного і прагматичного досягнення цілей, що 

представляють собою систему імперативів, що упорядковують практичну 

діяльність (вимоги, команди, алгоритми); 

- особливості діяльності людей по реалізації своїх цілей, здійснюваної 

в конкретних соціальних умовах через конкретні соціальні інститути та 

громадські організації; 

- характеристики оперативного соціального мислення і самопізнання, 

що відображають соціальну рефлексію, пов'язану з практичним розумінням 

технологічних законів. 

Спеціальні соціальні технології - це різновид тактичного і 

оперативного впливу на соціальний об'єкт: соціальний дизайн, практичне і 

змістовне регулювання відносин і операцій, оптимізація соціальної взаємодії 

на певному специфічному рівні. 

Співвідношення базових і спеціальних соціальних технологій 

відбивається як співвідношення між технологіями першого і другого рівнів. 

Технології першого рівня - глобальні соціальні дослідження, розробка 

програм фундаментальних досліджень, розробка загальних моделей, 

проведення систематичних соціальних експериментів. Технології другого 

рівня - розробка конкретних методик, оцінок і методів. 

В основі типології соціальних технологій можуть бути такі 

особливості: 
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- ступінь ассоциированности об'єкта впливу (індивід, суспільство, 

соціальні групи, трудовий колектив); 

- масштаб і ієрархія впливу (глобальне, континентальне, регіональне 

та ін.); 

- сфера соціалізації і життя людей (виробнича, політична, соціальна, 

духовна); 

- ступінь зрілості соціальних об'єктів; 

- інструменти, методи і засоби впливу, використовувані для 

вирішення проблем; 

- галузь суспільного життя: економіка, творчість, охорону здоров'я, 

наукова діяльність; 

- рівень розвитку соціальних технологій (теоретичні, конкретно-

прикладні); 

- мета, реалізована в результаті застосування певної технології. 

Політичну маркетингову діяльність в державному управлінні слід 

розділяти на теоретичну і практичну. Будучи відносно незалежними, вони 

взаємозалежні. Якщо для характеристики теоретичної частини політичної 

маркетингової діяльності досить базових визначень, відповідних когнітивної, 

аналітичної, прогностичної і ціннісної орієнтації, то практична сторона цієї 

діяльності в державному управлінні характеризується величезним набором 

ознак, що відображають її специфіку. Зокрема, це орієнтація на об'єкти 

соціально-політичної діяльності, здатні задовольнити соціальні або групові 

потреби; постановка цілей; розробка програм політичного маркетингового 

дослідження або програм впливу на об'єкти соціальних і політичних процесів 

на державу відповідно до цілей та умов. 

У структурі політичного маркетингу як дослідницької та управлінської 

діяльності в системі державного управління доцільно виділити наступні 

компоненти: мотиваційна мета, яка передбачає визначення довгострокових і 

найближчих цілей, постановку цілей і мотивацію суб'єктів соціально-
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політичної діяльності. процес їх реалізації; операційна і діяльність, яка 

забезпечує розробку адекватних і дієвих методів, форм дій і засобів, за 

допомогою яких цілі можуть бути досягнуті оптимальним чином; кінцевий 

результат, за допомогою якого можна охарактеризувати ступінь успішності і 

повноти намічених суспільно-політичних цілей. 

Основною теоретичною і методологічною основою виникнення 

політичного маркетингу стали наукові знання з двох блоків науки - 

соціального та економічного. 

Синтез цих наукових напрямків в політичному маркетингу дозволив 

розширити сферу його застосування і вкласти в ряд наук не тільки аналітичне 

і прогностичне напрямок, але і менеджмент, що дозволяє значно підвищити 

ефективність державного управління при його використанні. 

Впровадження політичного маркетингу в державному управлінні 

України засновано на аналізі його можливостей, принципів, на яких 

ініціюється дослідження політичного маркетингу, його інструментів і 

валідності методів аналітичного, прогнозного та управлінського характеру. 

Комплекс політичних маркетингових зусиль спрямований на вивчення 

соціально-політичних процесів, аналіз отриманої інформації, побудова 

прогнозів подальшого розвитку досліджуваних явищ, вплив на хід подій у 

державі. 
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