
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

90 Випуск 3. 2020

Вступ. Наприкінці ХХ ст. в Україні відбулися 
значні соціально-економічні та політичні зміни. 
Обравши демократичний шлях розвитку, Укра-
їна поставила перед собою завдання у стислі 
строки пройти шлях, який у розвинених краї-
нах тривав століттями. З одного боку, це дало 
їй змогу взяти на озброєння досвід інших успіш-
них країн і тим самим уникнути певних помилок, 
а з іншого ‒ відбулося створення демократичних 
інститутів без забезпечення бажаної підтримки 
населення всередині країни. Така ситуація спо-
стерігається з інститутом виборів, оскільки нена-
лежний розвиток громадянського суспільства, 
недостатня політична культура політиків, низь-
кий рівень свідомості громадян призвели до 
непрозорості та нечесності у виборчих процесах.

Завдання будь-якої виборчої кампанії полягає 
в отриманні підтримки громадянами країни, які 
мають право голосу. У процесі здійснення різнома-
нітних дій та вживання заходів, які спрямовані на 
привернення уваги виборців, особлива увага при-
діляється виборчим технологіям, які, використо-
вуючи сукупність засобів політико-психологічного 
впливу, мають досягти цілей, що поставили перед 

собою політики-кандидати та політичні парії, що 
беруть участь у виборчих кампаніях. 

Хоча поняття «виборчі технології» порівняно 
нещодавно стало об’єктом наукового дослі-
дження у політичній сфері в Україні, разом із тим 
щодня до них прикута значна увага науковців 
та громадськості. 

Мета та завдання дослідження полягають 
у з’ясуванні сутності виборчих технологій та визна-
чення особливостей їх застосування в Україні. 

Методи дослідження. Основним методом, 
який було використано в цій роботі, є принцип 
системного підходу, який дав змогу розглядати 
виборчі технології як складник політичної системи 
з урахуванням їх еволюції, історичного розви-
тку, взаємодією з різними політичними явищами 
і процесами. За допомогою історичного принципу 
та принципу науковості вдалося дослідити ево-
люцію виборчих технологій. 

Науковими дослідженнями політичних техноло-
гій займається низка закордонних та вітчизняних 
вчених. Проблематика виборчих технологій роз-
глядається в працях зарубіжних вчених – Р. Арона, 
А. Кемпбелла, А. Макфола, Дж. Саторі, Д. Солейна. 
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Особливості виборчих технологій в Україні зумовлені значними соціально-
економічним та політичними змінами, що відбулися в державі наприкінці ХХ ст.  
Ці трансформаційні процеси поставили перед Україною завдання пройти в стислі 
строки шлях, який у розвинених країнах тривав століттями. Недостатній рівень 
розвитку громадянського суспільства, неналежна політична культура політиків, 
низький рівень свідомості громадян призвели до явищ нечесності та непрозорості 
у виборчих кампаніях.
Метою статті є з’ясування сутності виборчих технологій та визначення 
особливостей їх застосування в Україні. 
Для реалізації визначеної мети було використано системний підхід, який дав змогу 
розглядати виборчі технології як складник політичної системи з урахуванням 
їх еволюції, історичного розвитку, взаємодію з різними політичними явищами 
і процесами. За допомогою історичного принципу та принципу науковості вдалося 
дослідити еволюцію виборчих технологій. 
Здійснено історичний аналіз розвитку виборчих технологій, де, зокрема, вказано, що 
вони пройшли шлях газетної, телевізійної та цифрової епох.
Вказано класифікацію виборчих технологій відповідно до їхніх правових та етичних 
норм і стандартів. Так, виборчі технології поділяються на «білі», «чорні» та «сірі». 
Особливістю нових демократичних країн, у тому числі і України, є широке використання 
«чорних» та «сірих» виборчих технологій, які належать до незаконних або до тих, що 
суперечать загальноприйнятим нормам моралі. Оскільки такий вид технологій може 
значно впливати на результати вборів, політичні сили намагаються максимально 
його використовувати. 
За результатами дослідження зроблено висновки про те, що розвиток політичних 
технологій відбувається за демократичного характеру політичної системи, бо 
саме в її умовах є реальна можливість вибору. Оскільки без виборчого процесу 
сучасна демократія не може існувати, то подальша демократизація суспільства 
та розвиток інституту виборів допомагають у формуванні в країні повноцінного 
політичного ринку. 
Вивчення виборчих технологій є важливим внеском у дослідження процесів 
українського державотворення. Розуміння змісту та особливостей виборчих 
технологій є необхідною потребою у вдосконаленні та підвищенні ефективності 
політичної влади та сучасного державного управління. 
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виборчі технології, вибори.
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Серед українських науковців цими питаннями 
займалися В. Бебик, К. Ващенко, І. Жданов, 
Л. Кочубей, І. Поліщук, Г. Поцепцов та ін.

Хоча джерельна база дослідження особливос-
тей виборчих технологій велика, в основному вона 
має загальний характер, що включає питання фор-
мування виборчих комісій, створення та застосу-
вання реклами в період виборів, роботу з електо-
ратом тощо. 

Разом із тим спостерігається недостатня кіль-
кість досліджень, які б давали змогу визначити сут-
ність виборчих технологій, їхні загальні і спеціальні 
риси, особливості застосування в Україні. 

Результати. Перш ніж розглядати явище «полі-
тичні технології» та суміжні з ними поняття, необ-
хідно перш за все з’ясувати походження поняття 
«технологія».

Так, термін «технологія» вперше було викорис-
тано в системі технологічного знання. Він похо-
дить від давньогрецьких слів «техно» ‒ мистецтво, 
майстерність та «логос» ‒ наука, знання, закон. 
У словниках можна зустріти різні тлумачення 
поняття «технологія»: 

1) сукупність знань, відомостей про послідов-
ність окремих виробничих операцій у процесі 
виробництва чогось;

2) сукупність способів обробки чи переробки 
матеріалів, виготовлення виробів, проведення 
виробничих операцій тощо [1, с. 1245]; 

3) наука про переробку й обробку матеріалів, 
способи виготовлення продукції та сукупність при-
йомів, застосовуваних у різних видах діяльності 
[3, с. 268]; 

4) будь-який засіб перетворення вихідних мате-
ріалів для одержання бажаної продукції чи послуг 
[7, с. 697]; 

5) сукупність прийомів, які використовуються 
в певній справі [15, с. 411].

Сутність технології проявляється через такі 
поняття, як процедура та операція. Під процедурою 
розуміють набір дій (операцій), за допомогою яких 
здійснюється той чи інший процес (фаза, етап), що 
виражає сутність цієї технології [4, с. 389].

У ХХ ст. відбулася технологізація усіх сфер 
життя, в тому числі і соціальної діяльності. Соці-
алізація виборчої сфери та швидка індустріалі-
зація суспільства сприяють швидкому розвитку 
та вдосконаленню виборчих технологій. Без них 
неможливий соціальний сучасний прогрес. Якщо 
у виробництві використання технологій допомагає 
посилювати ефективність виробничої сфери, то 
в соціальній сфері використання «соціальних тех-
нологій» допомагає забезпечувати ефективну орга-
нізацію соціальних процесів. Різниця соціальної 
та виробничої технологій полягає в тому, що вироб-
ничі технології беруть участь у перевтіленні пред-
метів природи, а соціальні – мають справу з відно-
синами у суспільстві та суспільними інститутами [2].

Галузі знань, які пов’язані з вивченням діяль-
ності людини, мають свої соціальні технології, що 
забезпечують реалізацію та оптимізацію соціаль-
них процесів. Критеріями розмежування техноло-
гій є сфери громадського життя – економічна, пра-
вова, моральна тощо. Технологізації піддаються 
і політичні процеси, зокрема виборчі. 

Термін «виборча технологія» хоча і викорис-
товується політичними консультантами та політи-
ками різних рівнів, все ж є мало розробленим. Під 
технологією можуть розумітися телефонне опиту-
вання, телевізійний ролик, поширення анонімних 
листівок, а також стратегічний план виборчої кам-
панії [10, с. 108].

Так, термін «політичні технології» досить широко 
використовується в сучасній літературі. Політич-
ними технологіями вважаються технології реаліза-
ції влади. В одному з довідників із політології під 
політичними технологіями розуміється сукупність 
методів і систем послідовних дій, які спрямовані на 
досягнення необхідного політичного результату [6].

Серед політичних технологій виборчі технології 
займають центральне місце та є найпоширенішими 
і вже досить відомими електорату. Це пояснюється 
як актуальністю їх використання в суспільстві, що 
трансформується, так і тим, що політичний процес 
у період виборчих кампаній є певною послідов-
ністю стадій організації діяльності, яка значною 
мірою піддається технологізації [13].

В. Полторак вважає, що виборча технологія –  
це сукупність засобів, методів і прийомів спеці-
ально формалізованого й організованого впливу 
на виборців, що вможливлюють вплив на його 
електоральну поведінку і спонукають віддати 
голоси за певного кандидата чи партію [12, с. 62]. 

Виборчі технології викликають найбільший 
інтерес із боку суб’єктів політики, оскільки їх ефек-
тивне використання під час виборчих кампаній дає 
змогу завойовувати владу, що є основною метою 
політичних акторів.

За усю історію суспільства було винайдено три 
засоби впливу на людину: примус, маніпулювання 
та співробітництво. Виборчі технології намага-
ються задіяти усі три чинники впливу. Але в більш 
прогресивних суспільствах перевагу надають тре-
тьому, найгуманнішому способу. Разом із тим не 
відмовляються і від можливостей маніпуляції сві-
домістю населення. 

У своєму розвитку виборчі технології пройшли 
три основні етапи.

Перший етап розвитку виборчих технологій 
отримав назву «газетна епоха», оскільки кому-
нікації здебільшого між кандидатом і виборцями 
здійснюються в основному через партійну пресу, 
агітаторів та плакати. Основними задіяними осо-
бами у виборах є члени партії та добровольці, які 
працюють на території громади. Громадська думка 
формується здебільшого журналістами. Для біль-
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шої мобілізації виборців організовуються агітаційні 
тури кандидатів. Основу комунікаційної стратегії 
становить пропаганда [9, с. 35].

Другий етап у розвитку виборчих технологій 
отримав назву «телевізійна епоха». Він вклю-
чає виборчі технології першого етапу, а також 
характеризується тим, що підготовкою до про-
ведення виборчої кампанії займаються попере-
дньо створені осередки політичних сил. Основний 
засіб комунікації займає телебачення. На зв’язок 
із громадськістю виділяються значні кошти. Вже 
на цьому етапі залучають фахівців зі сфери ЗМІ 
та маркетингу. Кандидати намагаються залучитися 
підтримкою усіх соціальних груп [16, с. 106].

Третім етапом в еволюції виборчих технологій 
стала «цифрова епоха», яка розпочалася зі ство-
ренням та поширенням нових телекомунікаційних 
технологій (супутникового телебачення, інтер-
нету тощо) та їх запровадженням у передвиборчі 
заходи [14, с. 87].

Цей етап характеризується тим, що більша 
увага починає приділятися прямим методам кому-
нікації за допомогою кабельного телебачення 
та інтернету. Організацією та проведенням вибо-
рів займаються професіонали, з залученням піар-
агентств та політтехнологів. 

Також велику роль відіграє формування гасел 
кампанії. Технічні можливості дають змогу органі-
зовувати передвиборчі кампанії, які б орієнтува-
лися на виборців, враховуючи їх інтереси та про-
блеми. Партійна конкуренція переходить у форму 
пристосування до інтересів виборців [4, с. 77].

Найпоширенішими видами політичних техноло-
гій, що застосовуються під час виборчих кампаній 
в Україні, є такі:

 – особиста зустріч кандидата з виборцями;
 – участь кандидата в різних заходах;
 – використання технології «від дверей  

до дверей»;
 – випуск передвиборчих спецгазет;
 – запуск політичної реклами на телебаченні, 

радіо, в внтернеті та друкованих ЗМІ;
 – організація мітингів та передвиборчих пікетів;
 – використання технології двійників;
 – залучення адміністративного ресурсу. 

Однією з основних характеристик застосування 
виборчих технологій в електоральному процесі 
України є підвищення їх технологічності. Основне 
завдання, яке стоїть перед виборчими технологі-
ями, – це проведення успішної інформаційної кам-
панії, в процесі якої створюється позитивний імідж 
кандидата чи партії для того, щоб суб’єкт вибор-
чого процесу зміг стати більш впізнаваним та досяг 
кінцевого результату. 

Разом із тим виборчі технології асоціюються в  
українських виборців із негативними (брудними) тех-
нологіями, що вводять в оману виборця. Така ситуа-
ція є характерною для виборчого процесу в Україні.

Однією з поширених класифікацій, яка застосо-
вується до виборчих технологій, є відповідність їх 
правовим та етичним нормам, тобто чинному зако-
нодавству та суспільній моралі [12].

Так, відповідно до цього підходу виборчі техно-
логії поділяються на «чисті» («білі») та «брудні», де 
до «брудних» належать «чорні» та «сірі». Чорними 
вважаються технології, використання яких веде 
до порушення чинного законодавства. «Сірими» 
називають ті технології, які не передбачають пору-
шень законодавства, але разом із тим суперечать 
прийнятим у суспільстві моральним нормам та під-
ходам до проведення виборчої кампанії. 

До «білих» технологій належать ті, що не супер-
ечать чинному законодавству та належать до офі-
ційного реєстру дозволених.

Прикладом «сірих» технологій може бути при-
сутність на мітингу одного політика його конкурен-
тів та противників із транспарантами, листівками 
та іншими матеріалами негативного характеру. 
Такі дії вважаються порушенням неписаних пра-
вил публічних відносин політиків, хоча така діяль-
ність і не є порушенням закону. 

Прикладом «чорних» технологій є фальсифі-
кація виборів. Одним із видів таких технологій 
є метод «каруселі», коли виносяться з дільниці 
незаповнені бюлетені та віддаються керівнику 
групи. Далі на цьому бюлетені ставиться позначка 
«за» напроти потрібного кандидата і цей бюлетень 
віддається наступному учаснику «каруселі», який 
бере на виборчій дільниці новий бюлетень, вки-
дає в урну вже попередньо заповнений і виносить 
чистий для виконання подальших таких дій. Таким 
чином «карусель» може прокручуватися необме-
жену кількість разів.

Також під час проведення виборів в Україні 
широке застосування отримав адміністративний 
ресурс, який належить до «брудних» технологій. 
Адміністративний ресурс реалізується як сукуп-
ність дій і заходів, які використовуються посадо-
вими особами для здійснення цілеспрямованого 
впливу на виборця, втручання у виборчий процес 
органами влади, що знаходиться поза їх компетен-
цією, з метою збереження владних повноважень. 
Здебільшого перемогу на виборах одержували 
представники влади, які контролювали органи, що 
фіксували і проводили вибори, а також кандидати, 
яких підтримували керівники центральних або міс-
цевих органів влади. 

Адміністративний ресурс – це комплекс при-
йомів та засобів, які використовуються суб’єктом 
влади у формі заохочень і примусу. Очевидно, 
що адмінресурс використовується не лише під 
час проведення виборів і не тільки під час визна-
чення їх результатів. Його вплив поширюється на 
весь політичний процес. Головна мета його вико-
ристання у виборчому процесі – це вплив влади 
на політичний вибір громадян України [8].
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Через це в суспільстві поширена недовіра до 
прозорості і чесності виборів, оскільки поширеною 
є думка, що все залежить не від волевиявлення 
громадян, а від підрахунку голосів. Велика частина 
населення України байдуже ставиться до здій-
снення своїх політичних прав.

До білих технологій належать ті, які входять 
у неофіційний «реєстр дозволених» та не супер-
ечать закону. Як правило, до них належать най-
простіші і природні технології: розповсюдження 
інформаційних листівок, зустріч та агітація вибор-
ців тощо [10, с. 110].

На відміну від західних країн, рівень розвитку 
та застосування виборчих технологій в Україні нині 
знаходиться лише на стадії становлення. Такий 
розвиток політичних технологій здійснювався 
поступово, з формуванням адекватних методик 
і засобів. Важливим для виборчого процесу в Укра-
їні є розробка та впровадження «чистих» виборчих 
технологій, які мають прийти на заміну «брудним».

Щодо особливостей застосування виборчих тех-
нологій в Україні, то їх можемо розрізняти залежно 
від видів волевиявлення населення: референдум 
загальнонаціонального значення, виборча кам-
панія Президента України, виборча кампанія до 
Верховної Ради України, виборчі кампанії з вибо-
рів місцевих рад та виборів сільських, селищних, 
міських голів тощо. 

Висновки. Вивчення виборчих технологій є важ-
ливим внеском у процеси українського державотво-
рення. Розуміння змісту та особливостей виборчих 
технологій у сучасних умовах – потреба у вдоско-
наленні та підвищенні ефективності політичної 
влади та сучасного процесу державотворення. 

Розвиток політичних технологій відбувається 
тоді, коли є демократичний характер політичної 
системи, оскільки лише вона надає реальну можли-
вість вибору. На сучасному етапі, в умовах форму-
вання демократичної політичної системи в Україні, 
велика увага приділяється демократичним проце-
дурам громадянського волевиявлення. Без вибор-
чого процесу не може існувати сучасна демократія.

На відміну від країн установленої демократії, 
особливістю виборчих кампаній у нових демокра-
тичних країнах, в тому числі і в Україні, є те, що 
значну роль у процесі виборів відіграють техноло-
гії, які зараховують до незаконних – використання 
адміністративного ресурсу, прямий та прихова-
ний підкуп виборців, фальсифікація на виборах, 
використання підконтрольних ЗМІ тощо. Ці фак-
тори зазвичай впливають на результати виборів,  
тому політичні сили намагаються їх максимально 
використовувати. 

Подальша демократизація суспільства та розви-
ток інституту вборів сприяють формуванню в кра-
їні повноцінного політичного ринку, який висуває 
принципово нові вимоги до кандидатів та виборчих 
технологій, що вони використовують. 
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The article analyzes the peculiarities of electoral technologies in Ukraine, which are due to 
significant socio-economic and political changes that took place in the country in the late 
twentieth century. These transformation processes have set Ukraine the task of passing 
short time the path that in the developed countries that has lasted for centuries. Insufficient 
level of civil society development, inadequate political culture of politicians, low level 
of consciousness of citizens have led to the phenomena of dishonesty and opacity in election 
campaigns.
The purpose of the article is clarifying the essence of electoral technologies and determining 
the peculiarities of their application in Ukraine.
For achieving the above-mentioned purpose, a systematic approach was used, which 
allowed to consider electoral technologies as a component of the political system, taking into 
account their evolution, historic development, interaction with various political phenomena 
and processes. With the help of the historic principle and the principle of scientificity it became 
possible to study the evolution of electoral technologies. The comparative method allowed 
tracing the genesis of electoral technologies in Ukraine.
A historical analysis of the development of electoral technologies has been made, where, 
in particular, it is indicated that they have followed the path of the newspaper, television 
and digital ages.
According to the results of the study, it is concluded that the development of political 
technologies occurs when there exists a democratic nature of the political system, because it is 
in its conditions that there exists a real possibility of a choice. Since modern democracy cannot 
exist without the electoral process, the further democratization of society and the development 
of the institution of elections help to form a fully-fledged political market in the country.
The study of electoral technologies is an important contribution to the study of the processes 
of Ukrainian state formation. Understanding the content and peculiarities of electoral 
technologies is an essential need to improve and enhance the efficiency of political power 
and modern public administration.
Key words: election technologies, political technologies, social technologies, dirty election 
technologies, elections.
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