
П
о

б
уд

ув
ат

и
 б

уд
и

н
о

к 
чи

 п
ар

ті
ю

?

Автори книги розкривають особливості технологій партій-
ного будівництва або модернізації сучасних партій, про-
ведення ефективних виборчих кампаній, інструменти, стра-
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РОЗДІЛ 1

ТЕХНОЛОГІЯ 
ПАРТІЙНОГО 

БУДІВНИЦТВА АБО 
МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ІСНУЮЧОЇ ПАРТІЇ
ТЕХНОЛОГІЯ ПАРТІЙНОГО БУДІВНИЦТВА



Партія — дослівно частина (наприклад, партія товару, що потрапляє в крам-
ницю), отже політична партія це лише частина суспільства, об’єднана де-
що подібним світоглядом (з нього випливає політична ідеологія) та спіль-
ним баченням розвитку суспільства та держави в інтересах людей.

Політична ідеологія є важливою для підбору членів партії та здобут-
тя голосів виборців, створює відмінність від інших партій — допомагає 
відокремитись (створює причетність партії до видатних осіб, що спові-
дують певну ідеологію). Важливим є дослідження цінностей, що пану-
ють в народі (є загальнолюдські цінності — їх чимало, і кожен народ їх 
ранжує по своєму). Є речі, які не існують в природі, вони притаманні ли-
ше людям, а саме, що таке істина, що таке гарне (краса), що таке добро 
(добробут), що таке справедливість. Спільне бачення цих цінностей вті-
люється в політичну ідеологію і є міцним підґрунтям об’єднання людей 
для створення міцної, ідеологічної партії. В той же час класичні політич-
ні партії, що мають декілька ідеологічних засад в середині партії не ви-
магають від своїх членів поділяти геть усі засади, вистачить поділяти 
більшість. Як приклад  — консервативні цінності, що поділяють консер-
ватори геть всього світу:
1. Історія містить в собі якийсь божественний задум, тож обов’язок лю-

дини полягає в дотриманні Богом даних незмінних моральних законів.
2. Порядок та стабільність є найнеобхіднішими вимогами до будь-яко-

го врядування, ця мета досягається шляхом певних обмежень та по-
шануванням традицій.

3. Різноманітність у більшості аспектів бажаніша за одноманітність, че-
рез те, ми віддаємо перевагу свободі над рівністю.

4. Справжнім покликанням людини є моральне життя, а не життя як та-
ке. Отже, потрібно, віддати перевагу честі та обов’язку над звичай-
ним пошануванням особистості.

5. Сила людського розуму має окреслені межі. Через те, потрібно під-
тримувати здоровий скептицизм щодо абстрактних принципів та 
будь-яких величних реформаторських планів.

6. В класичних світових партіях існують навіть фракції в середині пар-
тії, що зовсім не підходить Україні з огляду на відсутність тривалого 
досвіду партійного життя та тоталітарне минуле. Українські партії ма-
ють складнощі і через те, що мало приділяють уваги зміцненню пар-
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тій з середини (відсутність партійних шкіл, неуважність до пропози-
цій членів партії щодо діяльності, слабке спілкування в середині 
партії — загрожує зміцненню).

7. Здебільшого зусилля партії скеровано переважно на зовні (реклама, 
піар-акції та ін.). Сама партія мусить стати в очах її членів цінністю. 
Для того, щоб у партію прийшли нові, сильні, перспективні та/або ві-
домі і авторитетні особистості, партія повинна для своїх членів:

 � бути привабливою;
 � показувати перспективи;
 � створювати можливості.

Згідно теорії систем, партія як система (кожна система повинна скеро-
вувати зусилля на самозбереження) мусить додавати зусиль для самоз-
береження та розвитку. Зусилля можуть бути такого характеру:
 � збільшення зустрічей керівництва партії з рядовими членами;
 � збір пропозицій партійців щодо поточної та перспективної діяльності;
 � створення партійного часопису, на сторінках якого можна розгорну-

ти теоретичну дискусію;
 � надання особливого статусу членам партії, що є фахівцями з певних 

питань (позаштатні радники партії);
 � спільне проведення дозвілля (неформальне спілкування — корпора-

тиви), відзначення свят та знаменних дат;
 � запровадження нових традицій, партійних значків, відзнак, участь 

членів партії у партійних конкурсах та інше, що створює почуття 
«Ми — команда».

ВАЖЛИВО

Слід звернути увагу на розробку та запровадження концепції кадрової полі-
тики партії. Зокрема дати відповіді щодо питань: «Чому я мушу вступити са-
ме до цієї партії?» та також продумати відповіді про кар’єр ний ріст, корпора-
тивний самозахист, солідарні дії, самореалізацію, можли вість бути почутими, 
безкоштовне отримання корисних знань, нові знайом ства з цікавими/відо-
мими людьми, причетність до «великої справи» та інше.
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Політичні партії декларують демократичні цінності, що будуть запро-
ваджені в разі приходу їх до влади (завойовуючи голоси виборців), 
аби їм повірили, потрібні докази. Мусять запровадити демократичні цін-
ності/принципи в середині партії. Запровадити демократичний статут.

Демократія — це процедура, що передбачає чітке визначення механіз-
мів прийняття рішень, запобігання свавіллю партійного керівництва (на-
віть захист меншості від свавілля більшості), унеможливлення узурпуван-
ня влади в  партії її керівництвом, створює можливість бути почутими 
рядовим членом партії.

Демократія передбачає:
 � справедливість в складанні партійних списків та висування кандида-

тів на виборах у виборчих округах (можливе запровадження прайме-
різу, як демократичний механізм при складанні партійних списків та 
висування кандидатів в мажоритарних округах);

 � ротацію керівництва (боротьба з «хронічними керівниками»);
 � можливість суттєво обмежити голосування в «пакеті»;
 � наділити широкими повноваженнями контрольні органи партії;
 � передбачити регулярну звітність керівних органів, утворити для 

розв’язання внутрішніх конфліктів етичну комісію, з чітко визначени-
ми повноваження;

 � передбачити виїзні засідання керівних органів в регіонах (в присут-
ності місцевого активу партії);

 � визначити періодичність зборів осередків та інших статутних заходів;
 � встановити межу самоврядності партійних структур (зокрема у ви-

борчих питанням до місцевих органів влади;
 � створити умови для товариської лідерської конкуренції в партії;
 � визначити заходи для підвищення внутріпартійної дисципліни та ци-

клічність проведення з’їздів.

Класична циклічність з’їздів партії

Як правило перед виборами проводяться з’їзди партії, на яких затверджу-
ються виборчі списки партії, кандидати в мажоритарних округах. З’їзди 
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носять частково шоу-характер (демонструється єдність партії, впевне-
ність у перемозі і т. д.), після виборів проводиться робочий з’їзд, оцінюєть-
ся участь у виборчій кампанії (здобутки, втрати), роль керівництва партії, 
на підставі аналізу вносяться зміни в тактику партії, до програми партії 
та статуту, на вимогу делегатів з’їзду проводиться ротація в керівному скла-
ді партії. Класична циклічність сприяє підзвітності парт. керівництва, ро-
бить партію гнучкою в тактиці, сприяє справедливості в партійному житті.

В деяких розвинутих державах існує фінансова підтримка партій з бю-
джету (в повоєнній Німеччині так були занепокоєні фашизмом, що за-
провадили це). Ця підтримка стосується лише статутної діяльності партій 
(обов’язкові витрати, пов’язані із статутним життям, решта витрат —  
проблеми самої партії, це робиться для того, щоб партії не стали бюджет-
ними організаціями та не паразитували на державному бюджеті), вона 
надається партіям, що подолали виборчий бар’єр (вважається, що пар-
тія, здолавши виборчий бар’єр, потрібна суспільству, бо є виразником 
частини народу). Відповідний Закон про фінансування партій в Україні 
ще не набрав чинності. Запровадження цього закону частково зменшить 
вплив олігархів на політ. партії.

На жаль, в Україні майже не існують політичні партії в класичному 
розумінні, майже зовсім немає ідеологічних партій. Чимало партій 

ПРИКЛАД

До середини 80-х років переважна більшість партій в світі носила масовий 
характер. В європейських країнах існували партії з великим членством 
(лейбористська партія Британії — 7млн членів, Союз ХДС і ХСС ФРН — 
3,5 млн. членів, ХД Італії — 2 млн. членів, партія Модерато Швеції — 1млн 
членів). Велика чисельність партій у випадку сплачуванню ними членських 
внесків робили ці партії дещо незалежними від впливу олігархів. В зв’язку 
з втратою населення інтересу (довіри) до політичних партій, сучасні партії, 
так звані партії нотаблів (кадрові) перевагу віддають організаційним здіб-
ностям над чисельністю. Наприклад, партія PIS у Польщі двічі здобувала 
перемогу на Президентських виборах, маючи в свої лавах 5-7тис членів.
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створені для досягнення короткострокової мети. Існують взагалі псев-
до парії, що складаються з голови, заступника, печатки та свідоцтва про 
реєстрацію. Такі партії використовуються під час виборів за певну ви-
нагороду (корупційна політична складова) при утворенні (наповненні) 
окружних та дільничних виборчих комісій (з метою сприянню фальсифі-
кації на виборах).

Побутує думка, що надмірно велика кількість партій (понад 200) шко-
дить Україні. Такої думки немає в Іспанії, де понад 400 партій. Пробле-
ма полягає в надзвичайній легкості реєстрації політичних партій, з цим 
свого часу пробував боротись депутат ВР Зарубінський спроба була не-
вдалою. Багатопартійність одна з ознак демократії, це важливо, інша 
справа дрібнопартійність (псевдо партійність).

При створенні партії важливим є формулювання головної мети її 
майбутньої діяльності. Цілі обумовлюють завдання, завдання обу-
мовлюють функції, функції обумовлюють формування організаційних 
структур. Невідповідність мети організаційним структурам усклад-
нює її досягнення.

В українських партіях головна мета будівництва містить, як правило, 
дві складові: істинну (справжню) та зовнішню (фальшиву).

Справжньою (істинна) метою може бути:
 � завоювання поста Президента;
 � створення міцної парламентської фракції;
 � організація владного контролю над певними територіями (створен-

ня більшості на регіональному, місцевому рівні та отримання керів-
них посад в регіоні, місті);

 � створення груп лобіювання корпоративних інтересів;
 � консолідація протестного електорату з метою відсторонення від вла-

ди певних осіб чи політ. угрупувань тощо.

Зовнішня (фальшива) мета передбачає створення та поширення прива-
бливого для електорату політичного міфу-мети партії. Як правило, зов-
нішня мета є прикриттям для справжньої мети та декларує розв’язання 
суспільно-важливих проблем, що є популізмом. Більш вдалий популізм, 
націлений на конкретні групи виборців, що мають специфічні проблеми. 
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Темні шляхи (недобрі справи) завжди активізуються при досягненні світ-
лої мети. Нажаль, чимало українських партій за кінцеву мету мають ви-
ключно отримання влади. Насправді влада не може бути кінцевою ме-
тою, лише інструментом для досягнення мети — зміни суспільного та 
державного життя, скерованого на добробут народу. В демократичній 
розвиненій державі, якою є США, колись теж панували олігархи, намага-
ючись використовувати владу у власних інтересах (Рокфелери, Ротшель-
ди, Дюпони, Форди), але суспільство не дозволило їм цього робити. Ті 
олігархи, що зрозуміли і відмовились від впливу в політиці навіть заслу-
жили повагу в суспільстві.

Головна мета передбачає тактичні цілі. Так, створення парламентської 
фракції передбачає такі тактичні цілі:
 � Створення мережі партійних осередків не менш, ніж в 2/3 регіонів 

України та не менш ніж в 2/3 адміністративно-територіальних оди-
ниць в цих регіонах (програма-мінімум) чи на території кожної вибор-
чої дільниці цих регіонів (програма-максимум).

 � Створення системи політичної та організаційно-функціональної під-
готовки партійних кадрів (функціонерів).

 � Розробка та поширення ефективного, привабливого для виборців 
політичного міфу-образу партії у масовій свідомості для забезпе-
чення максимально можливої кількості голосів на користь партії 
на виборах.

 � Розробка та поширення ефективного, привабливого для виборців по-
літичного міфу-образу лідера (лідерів «першого ешелону») та керівних 
структур (широкого кола лідерів «другого ешелону») партії у масовій 
свідомості для забезпечення максимально можливої кількості голо-
сів на користь партії на виборах. Персональна «розкрутка» єдиного 
лідера чи вузького кола лідерів «першого ешелону» допустиме на ви-
борах державної посади — Президента, міського голови тощо. Парла-
ментські вибори та створення парламентської фракції неможливі без 
«розкрутки» достатньої кількості лідерів «другого ешелону» — функ-
ціонерів центрального апарату партії, регіональних лідерів, відомих 
діячів культури, мистецтва, спорту тощо, визначних особистостей — 
широке їх коло сприяє досягненню мети.
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 � Створення оптимальної структури керування політичним мар-
кетингом партії (агітаційною діяльністю) і цілеспрямоване здійс-
нення її.

 � Визначення умов функціонування парт. структури (міжвиборчий та 
виборчий періоди), джерел та обсягу фінансування.

 � Проведення досліджень та визначення об’єкту впливу — цільових (ба-
зових) груп виборців.

Досягнення головної мети в повсякденній діяльності партії має таку ци-
клічність:
1. Аналіз ситуації, що складається.
2. Розробка комплексу заходів впливу.
3. Реалізація заходів.
4. Оцінка результатів («розбір польотів») та повернення до першої зада-

чі на новому рівні.

Моделі формування (створення) сучасних 
політичних партій в Україні

Політична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне 
об’єднання громадян  — прихильників певної загальнонаціональної 
програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння фор-
муванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у вибо-
рах та інших політичних заходах (згідно Закону України «Про політич-
ні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2365-III) Теоретично партія 
є  об’єднанням громадян з  метою відстоювання та реалізації своїх 
спільних політичних інтересів. Головна мета партії значною мірою за-
лежить від способу її формування.

Головна політичної партії — реалізація політичних інтересів партії, 
навколо якої згуртувалися громадяни. Недоліком партії є не чітко, 
не конкретно визначені політичні інтереси, навколо яких мусили б гур-
туватись громадяни, що ускладнює партійне будівництво. Часом гро-
мадяни не зовсім усвідомлюють власні інтереси та потреби, завдання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2365-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2365-14
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партій роз’яснення людям їх інтересів та потреб як формування волі 
народ.

Така класична модель передбачає еволюційне довготривале відо-
кремлення певних політичних інтересів, навколо яких «знизу догори» 
починають виникати громадські гуртки, що врешті решт об’єднують-
ся в партійну структуру для лобіювання вирішення цих політичних ін-
тересів. В партії, створеній за класичною схемою, політичні лідери ге-
неруються в процесі еволюції партії, поступово перетворюючись із 
неформальних лідерів мас у формальних (харизматичних) лідерів 
партії.

Політична практика українського сьогодення дає підстави стверджу-
вати, що класична модель створення політичної партії є скоріше винят-
ком, аніж правилом. Нажаль, українські партії носять переважно кари-
катурний — популістський характер і приречені не на тривале життя. 
Сучасна політична дійсність свідчить про широке застосування інших 
моделей партійного будівництва, зокрема:

Персоналізована модель, яка передбачає формування партійної 
структури «зверху вниз» під конкретного лідера. Якщо цей лідер є близь-
ким до влади (розпорядником певної частини адміністративного ресур-
су) формування партії відбувається за допомогою владних важелів. лі-
дер визначає певне коло наближених осіб, які від його імені вербують 
в регіонах впливових посадовців, що в свою чергу, примушують нижчих 
посадовців як очолювати, так і формувати партійні лави. Здебільшого 
зростання кількості членів такої партії є примусовим і відбувається за 
допомогою адміністративного ресурсу.

ПРИКЛАД

Характерним прикладом створення партії за класичною моделлю є Народ-
ний Рух України періоду 1989-1994 рр. Але розвиток НРУ було заблоковано 
прийняттям рішення міністерством юстиції, що заборонило громадсько-по-
літичні організації та ставило НРУ перед важким вибором залишитись гро-
мадською організацією чи стати політичною партією.
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Якщо такий лідер є представником великого капіталу, що не має віль-
ного доступу до владних кіл, формування партії відбувається за допо-
могою фінансового стимулювання. Партійні функціонери зверху до ни-
зу купуються за відповідне фінансове забезпечення й працюють, поки 
таке забезпечення їх задовольняє.

Практично-політична ефективність таких партій є найнижчою. Успіху 
така партія може досягти виключно за умови використання її як техно-
логічної машини (У.Черчіль казав: «Партія — машина для перемоги на 
виборах»), реалізації сучасних виборчих технологій та тотального фінан-
сування (дій, заходів, акцій, членства тощо).

Генеральною метою такої партії завжди є досягнення головної мети 
її персоналізованого лідера, причому його особиста мета може бути й не 
пов’язана з безпосередніми виборами (наприклад, входження у коло 
осіб, наближених до влади, посада у виконавчій владі, управління кор-
поративним чи державним майном, участь у розподілі сфер впливу то-
що). Існування таких партій є недовготривалим.

Харизматична модель означає, що партія формується під лідера 
з сильною харизмою і на перший погляд здається варіантом персо-
налізованої моделі. Однак принципова різниця полягає в тому, що 
в харизматичній моделі формування партії відбувається в двох од-
ночасних напрямках — як «згори», так і «знизу». Під харизматичного 
ного лідера не «заганяють» членів партії, навпаки, вербування йде на 
вільній основі й під знамена харизми добровільно йде значна кіль-
кість громадян.

Така партія є найефективнішою в Україні в практично-політичній 
площині і досягає успіху з тим меншими ресурсами, чим вищий рівень 
харизматичності її лідера. Генеральною метою такої партії завжди 
є утвердження лідера на найвищій державній посаді. Існування пар-
тії цілковито залежить від лідера.

Галузева модель передбачає створення партійної ієрархії у відповід-
ності до існуючої ієрархії владних відносин всередині певної галузевої 
структури (наприклад у системі транспорту, освіти, медицини тощо). Ке-
рівник відповідного рівня галузевої структури (центрального, регіональ-
ного місцевого) автоматично стає керівником відповідного рівня партії 
цієї моделі, а перша особа галузі — лідером партії.
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Яскравим прикладом партії такого типу було всеукраїнське об’єд-
нання «Жінки за майбутнє», яка формувалася у вертикалі державного 
комітету, управлінь та відділів сім’ї і молоді виконавчої гілки влади. Ге-
неральною метою галузевих партій, як правило, є лобіювання на дер-
жавному рівні галузевих інтересів. Неприродне щодо політики утво-
рення — нестійке.

Корпоративна модель виникає на підставі певних корпоративних ін-
тересів, наприклад регіональних, релігійних тощо. Така партія може ма-
ти яскраво виражену регіональну специфіку й мати вузько регіональний 
вплив (українська морська партія), або поширювати свої інтереси на те-
риторію всієї держави (донецька експансія «Партії регіонів»). Так вини-
кає клановість.

Вузькоспеціалізована модель означає партійне будівництво на осно-
ві спільних інтересів вузькоспеціалізованої громадської групи — інвалі-
дів, пенсіонерів, медиків (партії захисту інвалідів, партії медиків «Пульс 
України», партія захисників Вітчизни тощо). Генеральна мета такої пар-
тії — лобіювання інтересів вузькоспеціалізованих груп громадян. Як пра-
вило, подібні партії маловпливові та низько ефективні. Від утворення за-
лишаються маргінальними.

Олігархічна або кланова модель передбачає створення партії як ін-
струменту політичного обслуговування кланових інтересів, засіб тиску 
на владу та доступу до влади та ресурсів, захисту від переслідування за 
злочинні дії. Генеральна мета такої партії — захист кланових інтересів. 
Залишаючись за формою елементом громадянського суспільства, така 
партія фактично є руйнівною для громадянського суспільства. Найбіль-
ше шкодить демократії, дискредитуючи її.

Технологічна модель є політичним бізнес-проектом. Замовник — 
майбутнє керівництво партії — наймає високопрофесійну команду по-
літтехнологів, які на підставі широкомасштабних досліджень виявля-
ють привабливу електоральну нішу та певну частину виборців, під 
цінності якого формується політичний міф. За умови достатнього про-
фесіоналізму технологів та достатньої ресурсної бази, така модель 
може бути досить успішною (приклади — партія зелених України, Ко-
манда озимого покоління). Генеральна мета такої партії диктується 
замовником. Виготовлення партії на замовлення не є тривалим.



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ 
ДО ПАРТІЙНОГО БУДІВНИЦТВА

Створення політичної партії передбачає 5 етапів організаційної діяль-
ності:
1. Підготовчий етап.
2. Установчий етап.
3. Розбудовчий етап.
4. Виборчий етап.
5. Міжвиборчий період.

Підготовчий етап забезпечує легітимізацію партії. Він складається з:
1. Створення ініціативних груп в центрі та регіонах (не менш ніж в 2/3 об-

ластей).
2. Підготовки та проведення установчих зборів партії в цих областях 

з обранням делегатів на загальноукраїнський установчий з’їзд.
3. Зібрання особисто засвідчених підписів громадян на підтримку пар-

тії, що створюється. Таких підписів має бути не менше ніж 10 000 
(в середньому не менше ніж 625, зібраних в 2/3 районів в кожній 
з 2/3 обраних областей).

4. Підготовки програмних документів — програми та статуту партії, 
партійної символіки (скорочена назва партії).

5. Організаційної підготовки всеукраїнського установчого з’їзду партії.

Установчий етап — це етап проведення установчого з’їзду та реєстра-
ції партії на центральному та обласному рівнях. На установчому з’їзді 
партії обираються керівні та контрольні органи партії, обов’язково при-
ймаються Програма та Статут. Програма партії повинна містити виклад 
цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення. 

Статут політичної партії в обов’язковому порядку має містити такі ві-
домості:
1. Назву політичної партії (скорочену назву).
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2. Перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їх-
ні повноваження і термін цих повноважень.

3. Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення член-
ства в ній.

4. Права та обов’язки членів політичної партії, підстави припинення чи
зупинення членства в політичній партії.

5. Порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних,
міських, районних організацій політичної партії та її первинних осе-
редків.

6. Порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політич-
ної партії.

7. Порядок скликання та проведення партійних з’їздів, конференцій, збо-
рів та інших представницьких органів політичної партії.

8. Джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та по-
рядок здійснення витрат політичної партії.

9. Порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, ви-
користання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквіда-
ції (саморозпуску).

Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України керів-
ний орган партії подає:
1. Заяву про реєстрацію.
2. Статут і програму політичної партії.
3. Протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії із

зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які
проголосували за створення політичної партії.

4. Підписи громадян України, зібрані на підтримку рішення про створен-
ня політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи.

5. Відомості про склад керівних органів політичної партії.
6. Платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору.
7. Назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкри-

ватиме рахунки.
Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії

після перевірки поданих матеріалів. Після реєстрації політична партія 
набуває статусу юридичної особи.

https://minjust.gov.ua/ua
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Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпе-
чує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, 
своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей Укра-
їни.

Розбудовчий етап — діяльність по нарощуванню кількісного складу 
партії та її первинних структур. Оскільки за законодавством членство 
в політичній партії є фіксованим, обов’язковою умовою фіксації член-
ства в політичній партії має бути наявність заяви громадянина України, 
поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати чле-
ном цієї партії.

Таким чином, головним спрямуванням цього етапу є залучення гро-
мадян до лав партії, засвідчене їх заявами та створення первинних осе-
редків і їх реєстрація.

Рішення про реєстрацію обласних, міських, районних організацій або 
інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом 
партії, приймається відповідним (обласним, районним, міським відді-
лом юстиції) протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від 
них, завіреної керівним органом політичної партії.

До заяви додаються:
 � нотаріально засвідчена заява не менше трьох громадян про реєстра-

цію партійного осередку;
 � лист керівного органу партії вищого рівня про визнання регіонально-

го партійного осередку;
 � нотаріально засвідчена копія статуту політичної партії;
 � протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено 

обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення 
політичної партії.
Вимог до кількості членів партії та кількості первинних осередків не іс-

нує. Однак ефективна дієздатна партія не може мати первинних осеред-
ків менше за кількість виборчих дільниць в 2/3 областей України (як пра-
вило в базових областях — місцях проживання базового електорату). 
Таким чином, із загальної кількості 33113 виборчих дільниць України, 
партія проходження до парламенту повинна мати мінімально 22 тисячі 
первинних осередків. Кількість членів цих осередків має покривати най-
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менші потреби здійснення виборчої кампанії — забезпечення партійної 
присутності.

Таким чином, мінімальна чисельність партії в базових 2/3 областей 
має складати принаймні 200 тис членів.

В зв’язку з децентралізацією, а саме скороченням кількості районів 
та утворення громад, потреби партії людях (осередках) зменшиться в де-
кілька раз. Неможливо зараз встановити мінімальну необхідність в кіль-
кості членів партії для повнокровного її життя, оскільки процес децен-
тралізації та адмін. реформи триває, по закінченню мінімальна кількість 
складатиме орієнтовно 5-7тис. членів партії.

Людські потреби для виборів Кількість стара Після адмін. 
Реформи

члени ДВК 1-2 / 22000-44000 33 000

спостерігачі на кожну ДВК 2 / 44000 44 000

агітатори на кожну дільницю 2-4 / 44000—88000 агітатор/спо-
стерігач — 0

Висновок 176 000 77 000

членів первинних осередків 22 000 5 000—7 000 
мінімально

Потреби в кількості працівників штабів під час виборів

працівників штабів виборчих округів; 3 000 3 000

працівників районних штабів; 33 000 1 000

працівників міських штабів. 1 200 1 200 

Висновок: 37 200 5 500

Таким чином, за нових умов потреба в кадрах на виборах складати-
ме 82 000 осіб. Керівники первинних осередків можуть одночасно бути 
членами дільничних комісій, працівниками штабу або спостерігачами, 
спостерігачі до дня виборів можуть бути агітаторами.

Виборчий етап — партійні «жнива», те головне заради чого створена 
партія. Оцінка діяльності партії в між виборчий період — результати ви-
борів (екзамен для партійних структур).
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Міжвиборчий період —  
згортаються виборчі штаби

Діяльність скерована на збереження та розвиток партійних структур. 
Неохідно:
1. Замовити досить широке репрезентаційне соціальне дослідження, 

що дасть нам уявлення про електорат (найважливіші питання, що йо-
го турбує, його ставлення до нашої партії, що в ній подобається, що 
ні) аби ґрунтовно спланувати свою діяльність в міжвиборчий період.

 Це допоможе з визначенням базового електорату партії та моделі 
привабливого іміджу партії, також допоможе визначитись з персо-
нальним привабливим іміджем кандидатів (відповідь в опитуванні, 
яким повинен бути кандидат на думку виборця). Створить можливо-
сті обґрунтовано внести зміни, чи визначити пріоритети в програмі 
партії. Програма партії мусить бути в двох варіантах — розгорнута 
для керуючих органів партії та скорочена для масового поширення, 
де перевага віддається привабливості тексту (не вживаються слова 
іншомовного походження, лаконічна, написана простима реченнями, 
великим шрифтом, обсягом 1-2 сторінки.

Товщина документа захищає його від прочитання!

Уинстон Черчилль

В подальшому соціальні дослідження не будуть такими великими 
та вартісними. У випадку проведення публічних акцій (піар-кампанії, 
акції протесту, акції підтримки та ін.) невеликі гостро скеровані соці-
альні дослідження дадуть нам змогу оцінити ефективність проведе-
них кампаній, що в свою чергу визначить ефективність впливу на ви-
борців.
2. Створити постійно діючий виборчий штаб партії (мінімальний штат) —

відстежує зміни в виборчому законодавстві, стежить за призначен-
ням виборів замість депутатів, що вибули (позачергові вибори), орга-
нізовує вибори в округах, що звільнилися (в т. ч. і на регіональному 
та місцевому рівнях).
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3. Створити структуру керування рекламною політичною діяльністю 
партії, підібрати кадри, налагодити роботу відділів і їхню взаємодію. 
Розробити змістовну концепцію і технологічну схему рекламної полі-
тичної роботи. В міжвиборчий період важлива не стільки агітаційна 
робота як робота пропагандистська — поширення ідей, що закладен-
ні в програмі партії, аби здобути на наступних виборах прихильників.

Пропаганда — те, що підлягає поширенню і не потребує від виборців ні-
яких дій — просте завоювання симпатій. 

Агітація — майже те саме, але вимагає дій, наприклад заклики проголо-
сувати, поставити свій підпис та ін.

 Можливе створення при центральному апараті сектору поширення 
пропаганди (складання статей для ЗМІ, виготовлення пропагандист-
ської літератури, наглядної агітації у вигляді плакатів та ін.)

4. Розробити привабливу інформацію для різних прошарків населення, 
що турбує їх (позиція партії, щодо проблем та бачення їх розв’язання).

5. В міжвиборчий період зусилля партії скеровуються на розбудову пар-
тійних структур та збільшення членства. Будь-які акції, що проводить 
партія (акції протесту, підтримки, піар-акції та ін.) мусять бути скеро-
вані на збільшення чисельності партії. Якщо в результаті акції до пар-
тії не приєднались нові люди — акція вважається невдалою. Викону-
ючи ці завдання враховуємо майбутнє наповнення виборчих штабів 
та залучення лідерів громадської думки (осіб, що користуються по-
вагою впливом у суспільстві, фахівці з певних галузей, знань).

6. Завойовуємо прихильність ЗМІ. Забезпечуємо присутність інформа-
ції в місцевих ЗМІ. Встановлюємо дружні стосунки з журналістами.

7. Створити кадровий резерв на всіх рівнях (від центрального до місце-
вого) під поставлені завдання та функції виборчої кампанії партії спе-
ціалізованих структур, призначених для досягнення цих цілей. Ство-
рити паспорти округів, районів та виборчих дільниць (по можливості 
робота зі списками виборців).

8. Запровадження обліку прихильників партії (при добровільній згоді 
обробки персональних даних). Можлива схема: прихильник партії, 
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кандидат, член партії. Перехід кількості в якість. Якщо ми будемо ма-
ти 1000 прихильників, з них буде 100 членів партії, а з них лише 10 бу-
дуть активними членами партії.

9. Розробити систему внутріпартійного інформування (рядові члени пар-
тії повинні бути оперативно проінформовані про всі партійні проек-
ти-рішення та події-акції, організовані партією).

 10. Розробка концепції та створення партійної школи — підготовка ка-
дрів, вирощування лідерів всередині партії, дискусійні клуби, корот-
кочасні курси (в центрі та в регіонах), дистанційне навчання, напри-
клад навчити процедурі складати проекти рішень місцевих рад та їх 
подачу, навчання для депутатів місцевих рад, спілкування з ЗМІ 
(прес-конференції, прес-релізи) та ін.



РОЗДІЛ 2

ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРЧОЇ 
КАМПАНІЇ



Ведення виборчої кампанії — дуже захоплююча й напружена робота. Ви 
пройдете важкий шлях з першого дня компанії і до дня виборів. Зазда-
легідь спланувавши свої дії, Ви зможете підготуватися до несподіванок 
і, у багатьох випадках, успішно їх подолати. Мета цього посібника — до-
помогти вам у цьому.

Кампанія реалізується поетапно, як приклад можна навести такий поділ:
1. Визначення мети кампанії, завдань кампанії, установки кампанії 

(скільки потрібно голосів). Прицілювання.
2. Вивчення округу, аналіз ресурсів.
3. Вибір ролі, розроблення бажаного іміджу, позиціонування.
4. Порядок денний та «центрування» виборчої кампанії.
5. Розроблення стратегії виборчої кампанії (відповідь на запитання «За 

рахунок чого ми переможемо?»).
6. Розроблення «меседжу», (меседжів).
7. Розробка тактики виборчої кампанії (відповідь на запитання «Як ми 

донесемо наші ідеї до виборців?»).
8. Складання та реалізація плану виборчої кампанії, поточне коригуван-

ня плану.
9. Створення організаційної структури для реалізації плану (інструмен-

тів кампанії).
 10. Виготовлення інформаційних продуктів кампанії.
 11. Програма «Останній день»: мобілізація «наших» виборців на голосу-

вання та захист результатів.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ КАМПАНІЇ, ЗАВДАНЬ 
КАМПАНІЇ, УСТАНОВКИ КАМПАНІЇ  
(СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ГОЛОСІВ). ПРИЦІЛЮВАННЯ

Якщо мета вашої кампанії — виграти вибори, потрібно визначити, що по-
трібно зробити, щоб перемогти. Занадто часто штаби забувають підра-
хувати, скільки голосів потрібно, щоб гарантувати перемогу, і визначи-
ти, де будуть отримані ці голоси.
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Використовуючи наявну інформацію і ретельно її проаналізувавши, 
дайте відповіді на наступні запитання і включіть відповіді в план вашої 
кампанії:
1. Скільки жителів (не тільки виборців) у вашому окрузі?
2. Скільки з них можуть голосувати?
3. Скільки відсотків виборців прийдуть голосувати на ці вибори?
4. Яка очікувана явка в конкретних цифрах?
5. Скільки кандидатів будуть балотуватися на цю посаду?
6. Скільки з цих кандидатів можна вважати серйозними?
7. Якщо вибори будуть сьогодні, скільки відсотків голосів одержить ко-

жен кандидат?
8. Який відсоток голосів знадобиться для перемоги?
9. Скільки голосів (у цифрах) знадобиться для перемоги?
  10. Скільки виборців проживає в одній родині за приблизними підра-

хунками?
  11. Чи можна сказати, що усі виборці, що проживають в одній родині, ма-

ють тенденцію голосувати однаково?

ПРИКЛАД

Як розрахувати кількість необхідних голосів?
Скажімо, населення вашого округу — 130 000 чоловік. З них 30 000 — діти 

і незареєстрованні виборці. На останніх міських виборах явка склала 50%, 
тобто проголосувало 50 000 виборців. Припустимо, що і цього разу буде так 
само. На виборах у міську раду міста, у яких брало участь кілька кандида-
тів, переможець одержав 34%, тобто 17 000 голосів. У середньому в родині 
проживає два виборця, це складає 8 500 родин. Але не можна припускати, 
що кожен виборець, з яким Ви поговорите, проголосує за вас. Тому, щоб одер-
жати ці 17 000 голосів, вам потрібно поговорити з великою кількістю вибор-
ців. Припустимо, Ви переконуєте 7 з 10 виборців голосувати за вас. Вихо-
дить, для одержання підтримки 17 000 виборців, або 8 500 родин, вам 
потрібно поговорити з 25 000 виборців, або 13 000 родин (25 000 х 0,7 = 17  500 
і 13 000 х 0,7 = 9 100). Очевидно, що набагато легше поговорити і перекона-
ти 13 000 родин, чим агітувати всі 100 000 чоловік.
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  12. Якщо вони голосують за одного кандидата, скільки родин вам потріб-
но, щоб гарантувати перемогу?

  13. Якщо Ви поговорите з десятьма виборцями, скількох з них Ви зможе-
те переконати проголосувати за Вас (це можна перевірити шляхом 
експерименту)?

  14. До скількох родин вам потрібно донести свій «меседж», щоб зібрати 
досить голосів для перемоги?
Визначивши, скільки голосів вам необхідно для перемоги, потрібно 

з’ясувати, чим відрізняються ваші потенційні виборці від інших.
Це можна зробити двома способами: географічним і демографічним 

«прицілюванням». У більшості кампаній використовується та чи інша 
комбінація обох методів.

Географічне прицілювання — це просте визначення своїх прихильників 
за місцем їх проживання.

Це дуже простий приклад, хоча зустрічаються кампанії, де проводи-
ти «прицілювання» не настільки ж просто. У більшості випадків потріб-
но вивчити результати минулих виборів, оцінити ступінь того, як вибор-
ці піддаються впливу і очікувану явку.

Результати минулих виборів — це відсоток голосів, що одержала ва-
ша партія, ваш або схожий на нього кандидат на минулих виборах.

Ваші найбільш імовірні прихильники проживають на тих виборчих 
дільницях, де на минулих виборах ваша партія, ваш або схожий на вашо-

ПРИКЛАД

Кандидат А живе в місті А. Там його знають і підтримують. Кандидат Б жи-
ве в місті Б, у якому його теж знають і підтримують. Більшість прихильників 
кандидата А буде з міста А, тому йому потрібно поїхати в місто В і перекону-
вати в тому, що він — кращий кандидат, тих його жителів, що ще не прийня-
ли рішення, за кого голосувати. Було б нерозумно витрачати час на поїздки 
в місто Б і намагатися переконувати тих жителів, які вже визначилися із сим-
патіями.
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го кандидат, отримали найбільшу кількість голосів. Теоретично, кампа-
нія не повинна витрачати занадто багато ресурсів на такі дільниці: на-
вряд чи потрібно сильно агітувати виборців, що і так проголосують за 
вас. Однак, звичайно, кандидати повинні все-таки направити визначені 
ресурси туди, де високий відсоток виборців традиційно голосує на їх ко-
ристь із метою стабілізувати штат виборців, перш ніж працювати з ін-
шими потенційними прихильниками. Виборці, що піддаються впливу — 
це ті виборці, що голосують непослідовно.

А) Виборці голосують за кандидатів з різних політичних сил на одних 
виборах коли одночасно проводяться вибори різних рівнів.

Б) голосують за кандидатів з різних політичних сил на двох і більше 
виборах підряд.

Вважається, що таких виборців найлегше переконати. Тому велика 
частина кампаній скеровує основні зусилля на дільниці з виборцями, що 
піддаються впливу. Це розумна стратегія. Очікувану явку можна визна-
чити, виходячи з відсотка виборців, що прийшли на подібні минулі вибо-
ри. Немає сенсу витрачати ресурси кампанії на людей, що не будуть го-
лосувати, розумніше направити більше ресурсів вашої кампанії на 
дільниці з більшою явкою.

Демографічне прицілювання — це поділ виборців на групи за озна-
кою віку, статі, прибутку, професії, етнічною належністю або іншим кри-
терієм. Зміст демографічного «прицілювання» в тому, що в таких лю-
дей схожі проблеми і  інтереси і  вони голосують за одного і  того  ж 
кандидата.

Потім кожна група поділяється на підгрупи. Наприклад, поділ на-
селення за статтю може дати приблизно 50% відсотків жінок і чоло-
віків У групу жінок входить підгрупа працюючих жінок, в останню 
входить підгрупа працюючих жінок з дітьми. Мам особливо хвилю-
ють проблеми, пов’язані з дітьми. Тому, якщо ваш кандидат буде го-
ворити з ними про проблеми дітей, він може переконати їх підтрима-
ти його.

Тут головне — не робити групи настільки маленькими, що вони не бу-
дуть мати особливого значення.



ВИВЧЕННЯ ОКРУГУ, АНАЛІЗ РЕСУРСІВ

На цьому етапі складаємо так званий «паспорт округу». Для його 
складання вам стане у пригоді наступний перелік контрольних за-
питань:

Соціально-демографічна ситуація в регіоні:
1. Межі округу, число жителів, кількість виборців.
2. Співвідношення чоловічого і жіночого населення. Співвідношення 

працюючих і пенсіонерів.
3. Форми зайнятості.
4. Співвідношення міських і сільських жителів. Міграційні потоки (в ре-

гіон, з регіону). Розподіл населення за рівнем доходів. Співвідношен-
ня прожиткового мінімуму і середньої зарплати.

5. Результати попередніх виборчих кампаній.
6. Дані про учасників виборів, результати, програми, гасла, зразки полі-

тичної реклами, публікацій у ЗМІ.
7. Результати соціологічних досліджень щодо рейтингу потенційних кан-

дидатів і проблем регіону.
8. Найбільші підприємства округу.
9. Ділова активність малого та середнього бізнесу, основні об’єднання 

підприємців. Їх керівники і найбільш помітні фірми, бізнесмени. Про-
блеми. Конфлікти інтересів.

 10. Загальна економічна ситуація, ситуація із зайнятістю. Основні релі-
гійні громади, їх керівники, проблеми. Ветеранські організації, їх ке-
рівники, проблеми.

 11. Національні громади, їх керівники, проблеми.
 12. Співвідношення прожиткового мінімуму і середньої зарплати в регі-

оні, різних галузях промисловості, сервісу, бюджетній сфері, середні 
пенсії в регіоні. Розподіл населення за рівнем доходів.

 13. Концентрація доходів в окрузі.
 14. Школи. Число викладачів і учнів. Проблеми.
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 15. Ситуація в агропромисловому секторі округу. Проблеми, досягнення 
і керівники.

Місцеві проблеми:
1. Стан доріг, та транспортні проблеми.
2. Забезпеченість комунальними послугами. Стан комунікацій. Перебої 

в тепло — енерго — та водопостачання. Причини перебоїв і перспек-
тиви вирішення проблем.

3. Економічна ситуація та проблеми.
4. Розміри зарплати і регулярність її виплати.
5. Інші проблеми.

Структура місцевої влади:
1. Взаємовідносини різних груп впливу на місцевому рівні.
2. Програми розвитку регіону. Підготовлені і реалізовані. Стан бю-

джету.
3. Програми і об’єкти охорони здоров’я. Їх проблеми і керівники. ЗМІ ре-

гіону. Їхні власники, керівники та головні «зірки». Покриття округу. 
(скласти паспорт).

4. Відомі люди. Їх ставлення до кандидата. Внутрішні і зовнішні мігра-
ційні потоки населення.

5. Дозвільні установи (бібліотеки, клуби, гуртки та секції).
6. Впливові громадські організації.

Місцеві організації політичних партій:
1. Чисельність, структури і лідери.
2. Форми участі в суспільно-політичному житті регіону Керівники, відо-

мі представники.
3. Форми агітаційної активності на території округу.

Формальні і неформальні лідери думок:
1. Формальні лідери.
2. До них належать представники політичних та бізнес еліт.
3. ПІБ, адреса, місце роботи, посада.
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4. За яку якість поважаємо.
5. Зона впливу: своє село, район, регіон.
6. Серед кого користується найбільшим впливом. Тільки серед підлег-

лих і колег або серед усіх жителів.
7. Неформальні лідери. До них відносяться: спортсмени, діячі культури 

і мистецтва, старійшини національних і релігійних громад.
8. ПІБ, адреса, місце роботи, посада.
9. За яку якість поважаємо.
 10. Зона впливу: своє село, район, регіон.
 11. Серед кого користується найбільшим впливом. Молодь, старше по-

коління, тільки представники своєї громади і т. д.

Аудит стартових ресурсів:
1. Наш Кандидат.
2. Біографія, життєвий шлях, родина, батьки.
3. Досягнення (максимально повно, у всіх сферах) Особисті особли-

вості, характер, темперамент.
4. Сильні (слабкі) сторони як кандидата Комунікативні здібності.
5. Партійність, якщо раніше була інша партійність, яка?
6. «Темні плями біографії», компромат, вороги, впливові друзі.
7. Популярні люди, які можуть виступити на підтримку.
8. Матеріальні та інші ресурси, які можна використовувати на виборах 

Популярність в окрузі.
9. Рівень мотивації до перемоги.

Можливі опоненти (по кожному окремо):
1. Біографія, життєвий шлях.
2. Досягнення (максимально повно, у всіх сферах) Особисті особли-

вості, характер, темперамент Сильні (слабкі) сторони як кандидата 
Комунікативні здібності.

3. Партійність, якщо раніше була інша партійність, яка?
4. «Темні плями біографії», компромат, вороги. Впливові друзі.
5. Популярні люди, які можуть виступити на підтримку.
6. Матеріальні та інші ресурси, які можна використовувати на ви борах.
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7. Популярність в окрузі.
8. Рівень мотивації до перемоги.

Вибір ролі, розроблення бажаного іміджу, 
позиціонування, драматургія

Нам потрібно чітко визначитись, яка роль в нашого кандидата. Але ж 
нам все одно треба йти на вибори і вигравати. Тому ми мусимо на 
етапі планування стратегії визначитись, які докази ми надамо вибор-
цю для підтвердження іміджу кандидата. Для різних ролей потрібні 
різні підтвердження. Від опозиціонера або правозахисника виборці 
скоріше чекають протестних акцій та відстоювання інтересів людей, 
від благодійника, небайдужого бізнесмена — добрих справ на користь 
виборців.

Госпо-
дарник

Опози-
ціонер

Людина 
влади

Небай-
дужий  

бізнесмен

Право-
захисник

Герой  
(комбат)

Роздача  
пайків

Подарунки 
(комп’ютери 
в школу, тощо)
благоустрій, 
дитячі май-
данчики

Протестні  
акції

Юридична  
допомога

Позиціювання —  побудова  чіт ко окресленого унікального та водночас 
привабливого іміджу. Кандидат повинен не просто мати привабливий 
імідж, він має ви гідно відрізнятись від опонентів.
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Приклад залучення виборців до спільних дій.
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Розглянемо кілька типових прийомів або технологій позиціону вання:
 � Декларація причетності. У цьому методі необхідно використову-

вати свою причетність до якоїсь політичної партії, громадської ор-
ганізації, руху чи конкретного політика, які є популярними в регіо-
ні. У цій ситуації особистісні характеристики кандидата відходять 
на задній план.

 � Створення міжособистісного контрасту. Метод полягає в порівнянні 
кандидатів, їх особистісних характеристик, життєвого шляху, соціаль-
но-психологічних та професійних статусів, віку, зовнішності, статі, осві-
ти та ін. Порівняння проводиться за параметрами, які для Вас можуть 
стати найбільш придатними. Ними можуть бути риси характеру, фі-
зична привабливість, комунікабельність, ставлення до якоїсь із про-
блем даного округу.

 � Створення ідеологічного контрасту. Метод подібний до попередньо-
го. Відрізняється тим, що побудований скоріше на ідеологічних фак-
торах (комунізм, антикомунізм, консерватизм, лібералізм тощо).

 � Ставка на проблему. Світова практика знає приклади, коли об’єк-
тивно слабкіші кандидати перемагали своїх конкурентів, зробив-
ши ставку на єдину базову проблему, яка була дуже актуальною 
для виборців округу або регіону.

 � Ефективність і результативність діяльності. Одним з найкращих та 
найважчих способів отримати стійкий позитивний імідж є досягнен-
ня суспільно значущих успіхів в управлінській діяльності, економіч-
ній, соціальній сфері.

 � Очолення стихійного руху. Якщо якась подія виштовхує людей на про-
тестні акції, людина, що зможе їх очолити, автоматично стає лідером 
мас і отримує настільки значний позитивний імідж, скільки невдов-
лення й негативу адресується органам влади, наскільки болючою 
і важливою є актуальна проблема. Позитивний результат дає також 
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/*P2/
/P2*/

Прийом позиціонування «Декларація причетності».
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Створення контрасту за допомогою наочної агітації. Чернігів,  
18 червня 2015 р. Фото: Кошмал Віктор / УНІАН.
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Прийом позиціонування «Ефективність і результативність діяльності».

Створення контрасту за допомогою наочної агітації.  
Передвиборна агітація (вибори міського голови) в Кривому Розі,  

24 березня 2016 року.  
Фото: Альохін Дмитро / УНІАН.
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підключення до підготовлених іншими та ними ресурсно забезпече-
ними діями з покращення умов життя громадян.

Драматургія виборчої кампанії. Окрім всього іншого вибори ще й шоу. Му-
симо робити його цікавим для виборців. Драматургія виборчого процесу 
включає в себе логічні етапи кампанії та елементи побудови іміджу Героя.

Логічні етапи кампанії:
 � зав’язка;
 � розвиток;
 � кульмінація;
 � розв’язка.

Елементи побудови іміджу героя:
 � Мета — дає рух. Якщо у героя немає мети, то немає і героя.
 � Характер — те, що задає швидкість і траєкторію руху.
 � Скарб — це те, що піднімає нашого героя над іншими персона жами.
 � Недолік — у кожного Ахілла є своя Ахіллесова п’ята. Невразливий 

герой без недоліків ніколи не викличе співчуття глядачів.
 � Проблема — що заважає нам жити?
 � Лиходій — то заважає герою вирішити проблему?
 � Рішення — який вихід?
 � Мораль — у чому заклик до дії?

На практиці для побудови драматургії кампанії нам потрібно пройти 
логічні етапи:

Підготовчий етап:
1. Вивчення репутації кандидата.
2. Проведення досліджень сподівань виборців.
3. Аудит округу.
4. Вивчення потенційних суперників.
5. Вибір ролі.
6. Розподіл ролей для інших кандидатів.
7. «Зав’язка».
8. «Розвиток», розкриття теми персонажу.
9. Визначення власного порядку денного.
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Приклад тематичного акцентування кампанії.
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 10. Нав’язування власного порядку денного іншим гравцям — роль «ве-
дучого».

 11. Старт підтверджень (в мало бюджетному варіанті).
 12. Вивчення проблем виборців для відбору сценаріїв «підтверджень» на 

основний етап кампанії.

Основний етап:
1. Висування меседжів.
2. Активна фаза «підтверджень».
3. Нарощування активності агітаційної мережі, збільшення медійної ак-

тивності.
4. Вибір основного опонента (з ким ми вийшли у фінал і воюємо, інших 

не помічаємо).

Кульмінація:  
Драматична фінальна сутичка з основним опонентом.

Фінішна пряма:
1. Висунення свідомо завищених обіцянок.
2. «Війна рейтингів».
3. Гіперболізація образу «ведучого» — «вже переможець».
4. Багатообіцяюча картинка «після виборного періоду».
5. «Перші 100 справ».
6. Загострення кампанії — звинувачення у фальсифікаціях, компромат, 

звинувачення в порушеннях, критика, роздуті звинувачення.

Розв’язка:
Перемога.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
ТА «ЦЕНТРУВАННЯ» ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Теорія порядку денного (agenda) широко відома на Заході, особливо 
в США. На Заході проблема ЗМІ та їхньої ролі в процесі маніпуляції 
масовою свідомістю давно стала предметом серйозних досліджень. 
Це тільки у нас знавці і експерти сміливо заявляють, що люди голосу-
ють так, як скаже телевізор або газета. Насправді роль ЗМІ не така од-
нозначна. Численні експерименти показали, що ЗМІ вже давно неспро-
можні прямо нав’язати людині певну думку. Неправильно навіть те, що 
вони підштовхують людину до певного вибору. «За» або «Проти» суб’єкт 
завжди вирішує сам (суб’єкт адже вільний!) А ось питання, по якому він 
повинен прийняти рішення, саме й нав’язується ЗМІ.

Сучасна людина живе в стані вічного референдуму. Вона завжди зму-
шена визначатися, згодна вона з думкою або фактом чи ні. Підтримує 
вона щось чи вона проти. Калейдоскоп тем крутиться все швидше 
і швидше. Те, що було важливо вчора, сьогодні геть забуте. Ще вчора вся 
країна переживала з приводу катастрофи літака, а сьогодні всі обгово-
рюють епідемію, заяву відомої людини або іншу проблему.

Для того, щоб достукатись до свідомості виборця, окрім чіткого ПО-
ЗИЦІОНУВАННЯ, потрібне ще ЦЕНТРУВАННЯ нашої виборчої кампанії. Це 
означає, що нам потрібно більшу частину ресурсів нашої кампанії зосере-
дити на темі, яка є для нас найбільш виграшною. Подивіться на схему.

ВАЖЛИВО

Згідно з дослідженнями психологів, людина здатна зосередити увагу мак-
симум на 5-7 темах. Не більше. Ось за це і йде боротьба. Яка тема буде сьо-
годні на порядку денному? Адже різні теми вигідні різним політичним силам. 
Тому кожна прагне нав’язати свою.
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ПРИКЛАД

Будемо умовно вважати, що в кандидата 1 є 10 умовних одиниць ресурсу, 
в кандидатів 2 і 3 таких ресурсів відповідно 15 та 24 одиниць. Кандидат 1 усі 
10 одиниць ресурсів зосередив на темі 1. Хай це буле, наприклад, тема збіль-
шення робочих місць. Кандидати 2 і 3 теж інвестували і цю тему, але ще і в ін-
ші теми. Наприклад, в тему 2 (комуналка) та тема 3 (якість доріг). Незважаю-
чи на те, що в кандидата 1 ресурсів найменше, він має шанси на перемогу, 
якщо виявиться, що тема 1 хвилює виборців найбільше. Адже він інвестував 
в цю тему найбільше ресурсів. Він так би мовити «застовпив» цю тему. І тепер, 
скільки б не вкладали в цю тему опоненти, вони тільки допомагають канди-
дату 1 «розкручувати» цю тему, а заодно і його самого.

Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3

Тема 1 10 5 8

Тема 2 — 5 7

Тема 3 — 5 9



РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Стратегія — відповідь на запитання: «За рахунок чого ми збираємось 
пе ремогти?»

Тактика — в якій формі, якому обсязі і в якій послідовності ми будемо 
контактувати з виборцями.

У кожного кандидата стратегія різна. Один кандидат буде перемагати зав-
дяки своїм досягненням та авторитету на окрузі. Інший за рахунок «добрих 
справ» та «гречки». Третій буде домінувати в медіа, четвертий побудує най-
кращу систему живого спілкування з виборцями. Головне чітко визначи-
тися, в чому саме я буду кращим за опонентів, в чому буде моя фішка.

Перелік контрольних запитань етапу визначення стратегії:
1. Яким є запланований результат (кількість виборців, кількість депу-

татських мандатів тощо)?
2. Хто наш кандидат (роль)? Позиціонування нашого кандидата?
3. Які у нас є переваги (ресурси, можливості, якості кандидата, рейтинг, 

репутація, тощо)?
4. Навіщо наш кандидат балотується (проста відповідь для виборця)?
5. Хто «наш» виборець? Яка користь для виборців у разі перемоги нашо-

го кандидата?
6. По кожному з опонентів: хто він, навіщо балотується (придумана на-

ми відповідь для виборця)?
7. Хто для нас найбільший конкурент? 
8. Хто з опонентів для нас найвигідніший для входження з ним у фінал? 

(кого підтягуємо?) 
9. По небезпечним опонентам — яким чином будемо понижати їхній 

рейтинг?
 10. Які проблеми є у наших виборців? В яких питаннях що є важливими 

для виборців ваша партія (кандидат) у виграшній позиції? У чому силь-
ніші інші партії?
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 11. Які шляхи вирішення проблем ми пропонуємо?
 12. Чим наш кандидат (партія) відрізняється від інших? Чим він краще?
 13. Який головний меседж?
 14. Яка тематика покладена в основу меседжів?
 15. Яка основна інтрига, драма цієї виборчої кампанії? 
 16. Хто ворог? З ким, з чим ми боремося?
 17. Які основні етапи цієї драми (зав’язка — розвиток — кульмінація — 

розв’язка)?
 18. За рахунок чого ми робимо відрив і виходимо у фінал?
 19. З ким ми збираємося вийти у фінал? 
 20. Яке питання буде головним у фінальній частині кампанії?
 21. Які дії здійснить кандидат для формування послідовних етапів цієї 

драми і для підкреслення тієї ролі, в яку ми граємо?
 22. Які події відбудуться по ходу драми (інформаційні приводи, сплано-

вані нами)?
 23. Які дії здійснять опоненти (або не вчинять, але виборці подумають, 

що це вони зробили)?
 24. За рахунок чого ми збираємося перемогти у фіналі?
 25. Які інформаційні канали ми будемо використовувати для донесення 

необхідної інформації?
 26. Яка організаційна структура нам необхідна для реалізації запланова-

них подій кампанії (польові та організаційні структури)?
 27. Який орієнтовний бюджет для реалізації даного сценарію? Повернен-

ня сценарію на доопрацювання з урахуванням реалістичності або 
не реалістичність у фінансовому відношенні.

 28. Складання підсумкового сценарного плану, затвердження плану 
та поточне коригування в залежності від змін ситуації?

Розроблення «меседжу»

Основні вимоги до побудови «меседжу»:
1. Перша, або одна з основних вимог до створення «меседжу» — його 

простота, лаконічність.
2. Меседж має вирізняти кандидата поміж іншими кандидатами.
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3. «Меседж» має звертатись до емоцій, до серця виборця, до його душі. 
Політика емоційна за природою, і тому політики, що звертаються до 
сердець виборців, як правило перемагають тих хто звертається до 
голови.

4. «Меседж» має бути скерованим на конкретну цільову групу «своїх» 
виборців. Ця група може бути достатньо широкою за соціальною на-
лежністю, але саме вона має відчувати, що гасло кандидата задо-
вольняє, зачіпає саме її інтереси.

5. В решті решт «Меседж» є формулою, що поєднує кандидата, інте-
реси або проблеми виборця, пропонує вирішення проблеми і закли-
кає до дії.

ВАЖЛИВО

Варто пам’ятати, що на виборців щоденно спрямовано шалений потік ін-
формації. Психологи підрахували, що за день сучасна людина бачить або 
чує десятки тисяч рекламних закликів різного характеру!

Вони читають газети, дивляться телевізор, слухають радіо, отримують 
рекламні видання, спілкуються один з одним. Зрозуміло, за таких умов 
виборці не можуть осягнути, осмислити весь потік інформації, що скеро-
вана на них. Кандидати, виборчі штаби часто вважають, що їх суперни-
ки — інші кандидати, команди їх супротивників. Насправді, змагання про-
ходять між виборцями і колосальним масивом інформації. Тому наша 
інформація має бути «запакована» таким чином, щоб пробитись крізь 
щільний потік іншої інформації, пробитись за рахунок своєї зрозумілості, 
доступності, простоти.

Виборець бажає простою і зрозумілою мовою отримати відповідь: «Ко-
ли, за яких умов, життя стане краще і чому саме за нашого кандидата (пар-
тію) треба проголосувати?» Тому штаб кандидата (партії) повинні виробити 
інформаційне повідомлення, яке досягне мети за таких жорстких умов. Та-
ке повідомлення повинно бути символом, фірмовим знаком кандидата, пар-
тії. Його часто називають ключовим, оскільки саме воно часто відіграє роль 
ключа до відкриття скриньки із симпатіями та вподобаннями виборців. По-
літологи називають таке ключове повідомлення «меседжем».
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Менш конкретний меседж. 
Агітаційний плакат до чергових 

виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів 

в Києві, 16 жовтня 2015 р.  
Фото: Фурик Назар / УНІАН.

Більш конкретний меседж. 
Передвиборна агітація  

у Кривому Розі,  
4 жовтня 2015 р.  

Фото: Альохін Дмитро / УНІАН.

Менш конкретний меседж. Більш конкретний меседж.

Взагалі в усьому світі, успіх мають лозунги-гасла двох типів: «довіри» 
та «потреби змін». Ті, хто знаходиться біля влади, переконують в тому, 
що вони працюють успішно, стабільно, що опозиція неспроможна зміни-
ти стан справ на краще. Опозиціонери, як і раніше, головний зміст своєї 

ВАЖЛИВО

Формула що пов’язує кандидата з діями виборця:
 � Якщо зробите…
 � То буде…
 � Інакше буде…
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діяльності зосереджують на критиці діючої влади, на необхідності змін 
та на тому, що вони впораються краще. Отже, краще буде і виборцю. Ме-
седж пояснює, що саме наш кандидат (партія) створить ці покращення, 
робить з кандидата ключик до вирішення проблем виборця.

Часто кандидат формує меседж, виходячи зі свого світогляду, своїх 
цінностей.

Але ж в різних людей цінності відрізняються. В наступній таблиці роз-
глянемо основні типи цінностей за моделлю Шварца.

Назви 
укрупнених 

ціннісних 
категорій 

Назви 
типологічних 

ціннісних 
індексів 

Типові висловлювання або поведінка 

Збере- 
ження

Безпека Жити в безпечному оточенні 

Уряд і сильна держава повинні захищати 
своїх громадян 

Конформ-
ність

Треба виконувати, що кажуть, і дотриму-
ватися правил, навіть якщо ніхто за цим 
не стежить 

Треба поводитися правильно й уникати 
вчинків, які можуть викликати осуд 

Традиція Бути скромним, триматися в тіні, не при-
вертати уваги 

Дотримуватися традицій, релігійних чи сі-
мейних звичаїв 

Відкри-
тість до 
змін

Самостій-
ність

Придумувати нове, бути творчим, усе ро-
бити оригінально 

Самому приймати рішення, бути вільним, 
не бути залежним 

Стимуляція любов до сюрпризів, пошук нових і різно-
манітних занять 

Пошук пригод, любов до ризику, прагнен-
ня до життя, повного вражень 

Гедонізм Добре проводити час, ніжити себе 

Розважатися, робити те, що дає втіху 
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Розробка тактики виборчої кампанії 
або відповідь на запитання:  
«Як ми донесемо наші ідеї до виборців?»

Дуже важливо у роботі із виборцями правильно вибрати метод (або ком-
бінацію методів). Для цього слід відповісти на такі запитання:
1. Як будемо доносити інформацію до виборців?
2. Скільки даний метод потребує ресурсів (час, гроші, люди)?

Само-
ствер-
дження

Досягнення Демонструвати здібності, важливо, щоб лю-
ди захоплювалися 
Бути успішним, сподіватися на визнання 
своїх досягнень 

Влада Бути багатим, мати багато грошей і дорогі речі
Бути шанованим, керувати людьми 

Вихід 
поза ме-
жі влас-
ного «Я»

Доброзич-
ливість

Допомагати людям, піклуватися про їхнє 
благополуччя
Бути вірним другом, присвятити себе близь-
ким людям 

Універсалізм Рівність у спілкуванні з людьми в усьому 
світі, рівність можливостей для усіх 
Вислуховувати думки несхожих на мене 
людей, зрозуміти точку зору тих, із ким 
не згоден 
Піклуватися про навколишнє середовище, 
берегти природу 

ПОРАДА

Найбільш важливим є той факт, що в Україні переважає виборець з цінно-
стями збереження (безпека, конформність, традиція). Меседжі, що апелю-
ють до даних цінностей, знайдуть ширшу аудиторію, аніж звертання до цін-
ностей самостійності або універсалізму.
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3. З якими виборцями буде налагоджуватися контакт, скільки їх?
4. Чи зможете ви їх переконати?
5. Чи зможете ви перевірити, чи переконали їх і забезпечити їхню явку 

на дільниці для голосування?
Кожний з методів різною мірою відповідає цим критеріям. Доставка 

друкованих матеріалів: агітатори під час кампанії «від дверей до дверей» 
залишають матеріали про кандидата в кожній квартирі або будинку. Вели-
ка кількість агітаторів можуть порівняно швидко охопити великий район, 
тому що будуть звертатися лише до ваших потенційних прихильників.

Роздавання друкованих матеріалів можна проводити в місцях велико-
го скупчення людей: на ринках, залізничних станціях тощо. Це простіше, 
ніж розносити матеріали по будинках, але цей спосіб менш ефективний, то-
му що не можна бути упевненим, що ті, хто їх отримає, живуть на території 
вашого округу. Цей спосіб буде більш ефективним, якщо матеріали, що роз-
даються, стосуються проблеми, пов’язаної з місцем проведення заходу.

Наприклад, біля воріт фабрики можна роздавати листівки про збере-
ження цієї фабрики, на станціях — листівки про ремонт вокзалу.

Розсилання поштою матеріалів кампанії може бути дуже ефектив-
ним. Ви можете робити вибірку адресатів для розсилання по географіч-
ному або демографічному принципу (вік, стать і т. д.) Наприклад, літнім 
виборцям ви можете розіслати матеріали про вашу позицію стосовно 
тих питань, що стосується їх безпосередньо; молодим жінкам-мате-
рям — матеріали, що пояснюють вашу позицію з питань, що хвилюють 
їх і т.д. У цьому випадку ви будете точно знати, що виборці, які одержа-
ли ваші матеріали, дійсно живуть у вашому окрузі. Недолік даного ме-
тоду — порівняно висока ціна.

ПОРАДА

Кампанія «Від дверей до дверей» (КВДД) — один з найпоширеніших спосо-
бів переконання виборців, зводиться до ходіння від будинку до будинку, від 
дверей до дверей та безпосереднього спілкування з людьми. І до сих пір це 
найкращий метод. Нікому не вдалося придумати нічого кращого, ніж живе 
спілкування з людьми.



ПОБУДУВАТИ БУДИНОК ЧИ ПАРТІЮ? 51

На невеличкому окрузі формула перемоги це особисте спілкування 
кандидата з виборцями та гарно сформульований меседж. На велико-
му окрузі будемо залучати агітаторів. Зрозуміло, що метод «від дверей 
до дверей» вимагає дуже багато людино-годин. По перше, людина не мо-
же якісно агітувати більше 4 годин на день. Один нормальний агітацій-
ний контакт триває щонайменше 5 хвилин. Враховуючи переходи, очіку-
вання, реальний план 5-6 якісних контактів за годину або 20-25 за день. 
Норма на місяць — 500 контактів.

Останнім часом багато українських політтехнологів стверджує, що 
КВДД — неефективна технологія. Можна з ними погодитись, якщо під-
ходити до КВДД як до «тупого» агітаційного діалогу. Але насправді ця 
технологія ще не вичерпала свій потенціал. Щоправда, для того, щоб її 
застосовувати, потрібно виконати кілька умов:
 � Розробити цікавий та важливий для людей проект, з тим щоб ваш агі-

татор прийшов до виборця не агітувати, а спілкуватись з питання, 
важливого для виборця. Звичайно, це складне технологічне завдан-
ня, простіше використовувати агітаторів як розповсюджувачів агіта-
ційної макулатури, про що і звітувати в центральний штаб. Але якщо 
ми не впевнені в якісній агітаційній роботі наших агітаторів, буде до-
цільніше розносити агітаційні матеріали по поштових скриньках, вий-
де набагато дешевше, ніж платити за живе спілкування, якого на-
справді не відбувається.

 � Зробити якісний підбір агітаторів.
 � Загітувати, захопити своїми ідеями самих агітаторів.
 � Організувати навчання агітаторів професійними тренерами.
 � Організувати контроль роботи агітаційної мережі.
 � Зробити після першого проходу відсів агітаторів.
 � Зробити рекламну підтримку роботи агітаторів (люди мають чекати, 

що до них прийдуть поспілкуватись з важливого питання).
Телефонні дзвінки. Телефон можна використовувати для переко-

нання виборців проголосувати за вашого кандидата, виявлення при-
хильників і нагадування про необхідність прийти на виборчі дільниці. 
У будь-якому випадку це повинен бути окремий дзвінок. Найчастіше 
телефон використовується для виявлення прихильників і мобілізації 
на голосування.
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Важливо дати чіткі інструкції людям, що телефонуватимуть до вибор-
ця. Для цього складається приблизний сценарій розмови (скріпт). Та-
кож важливо пояснити, чого не треба робити, наприклад, сперечатися 
з виборцями. Диспетчери кол-центру повинні розуміти, що їхня мета — 
зробити якнайбільше дзвінків і якнайшвидше, а суперечки з виборцями 
тільки зменшать продуктивність їхньої роботи.

Крім того, пам’ятайте, що виборці швидше дадуть правдиву від-
повідь, якщо вважають, що це опитування громадської думки, а не 
агітація.

Наочна агітація. Сюди входить усе, що може привернути увагу ви-
борця. Це можуть бути рекламні щити вздовж дороги, сіті-лайти, пла-
кати, наклейки на машинах, машини з плакатами, що проїжджають 
через важливі для перемоги райони, ім’я кандидата на футболках, ка-
лендариках і т.п.

І хоча це приверне увагу виборця до кампанії і підсилить її «меседж», 
усе-таки цей метод не найкращий. Він занадто розсіяний, працює 
не тільки на адресну групу, але і на людей, що не проживають на тери-
торії округу, і на тих, хто не буде голосувати за вашого кандидата. Та-
кож неможливо виявити тих, хто підтримує вашого кандидата. Однак 
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цей метод корисний у районах із сильною підтримкою, щоб нагадати 
виборцям про те, що необхідно проголосувати.

Підтримка за рахунок лідерів. Кандидат може зустрітися з відомими 
і впливовими людьми, щоб спробувати залучити їх на свою сторону. Та-
кими лідерами можуть бути представники організацій, що відстоюють 
інтереси цього району. Ефективність підтримки залежить від того, чи 
має авторитет дана людина серед виборців. Звичайно, такою підтрим-
кою заручаються на ранніх стадіях кампанії, коли виборці ще не дума-
ють про вибори, але про них уже думають лідери.

Зустрічі з виборцями. Один з основних методів. Важко придумати 
щось краще за особистий контакт з виборцями. Мабуть єдиним недолі-
ком методу можна вважати невелике охоплення, адже кандидат просто 
не встигне поспілкуватись з усіма виборцями. Основні форми проведен-
ня зустрічей: в організаціях, в дворах, чаювання вдома у прихильників, 
на які вони збирають сусідів, друзів, знайомих.

Інтернет — комунікації з виборцями. Так само, як в 60-ті роки, техно-
логії виборів змінило телебачення, зараз їх змінює Інтернет.

Комбінація різних методів. Специфіка і рівень кампанії потребують 
різних комбінацій методів роботи з виборцями. Кампанії, проведені 
на загальнодержавному рівні, якими треба охопити мільйони вибор-
ців, не можуть витрачати час на кампанію «від дверей до дверей». 

ПРИКЛАД

США. У 2008 році Барак Обама побудував свою кампанію, значною мірою 
спираючись на Інтернет-технології. Деякі аналітики навіть кажуть, що без Ін-
тернету не було б і президента Обами.

В Україні на даний час важко навести приклад кампанії, що була б вигра-
на за рахунок використання інтернет-технологій. Однак приклади цікавих 
PR-проектів є. Наприклад, різноманітні краудфандингові проекти, що здій-
снювали кандидати. Краудфандинг — це підхід, що дозволяє об’єднувати лю-
дей та ресурси навколо певної ідеї, справи і таким чином здобувати собі по-
тенційних прихильників.
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Для доведення свого «меседжу» до виборців вони можуть використо-
вувати комбінацію друкованих та електронних ЗМІ, наприклад, теле-
візійну рекламу. З іншого боку, маленькі кампанії, проведені на місце-
вому рівні, не зможуть витрачати великі суми на телевізійну рекламу, 
щоб охопити невелику кількість виборців. У цьому випадку кандидат 
може ходити від дверей до дверей і особисто говорити з виборцями 
паралельно з проведенням прямого поштового розсилання, поширю-
ючи «меседж» серед них. Після розсилання кампанія може організу-
вати телефонні опитування, волонтери будуть телефонувати всім по-
тенційним виборцям, щоб виявити прихильників кандидата, і тих, 
кого переконав його «меседж».

Наявність конкретних ресурсів: часу, грошей, людей визначить відпо-
відну комбінацію методів роботи з виборцями, тому жодна кампанія ні-
коли не буде схожа на іншу. Ось чому так важливо зібрати максимум 
можливої інформації про округ, виборців і всіх кандидатів, після чого 
треба розробити реальний план роботи з доведення свого «меседжу» 
і викласти його на папері.

Важливо бути реалістом. Не потрібно намагатися використовувати 
всі запропоновані методи. У цьому випадку ви просто розпорошите свої 
ресурси і не зможете повноцінно задіяти жоден з них. Потрібно реаліс-

ПОРАДА

Дуже важливо, щоб контактування з виборцями супроводжувалось зрос-
танням вашої контактної бази прихильників. (в електронному або папе-
ровому вигляді). Ви провели опитування людей стосовно важливої події 
(проблеми) — контакти потрапили до бази. людина звернулась до громад-
ської приймальні або отримала допомогу, заповнила анкету прихильника 
в наметі або на заході, підтримала нашу ініціативу або взяла участь у за-
ході — всі контакти зводимо до бази потенційних прихильників. Надалі 
ми будемо регулярно контактувати з цією людиною, адже прихильність 
формується поступово. Останній контакт — мобілізація на вибори (дивись 
розділ Мобілізація).
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тично оцінити наявні часові, людські, грошові ресурси і визначити, скіль-
ки буде коштувати кожен метод. Також важливо вибрати таку комбіна-
цію методів, що реалізує всі три завдання: переконає виборців, виявить 
прихильників і приведе ваших виборців на голосування.

Ще один недолік наочної агітації — її настирливість. Зовнішньої ре-
клами не можна робити багато. Інакше у виборців складеться вражен-
ня, що ви витрачаєте на вибори величезні гроші.

ВАЖЛИВО

Наочна агітація повинна бути справді наочною, а не якимись клаптиками па-
перу з дрібним шрифтом. Найчастіше — це портрети та слогани, а вони ма-
ють відносну переконливість. Така реклама піднімає популярність (що теж 
непогано), та доносить основну ідею. Якщо основна ідея, основний меседж 
не дуже добре сформульовано, ефективність наочної агітації вкрай низька.
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У принципі, така реклама і так коштує дорого (і це теж недолік), осо-
бливо розтяжки і бігборди. Але телебачення, агітатори «від дверей до 
дверей», мільйонні тиражі газет не так помітні, заклеєне ж бігбордами 
місто може викликати враження, що даний кандидат занадто тисне на 
виборця.

Складання та виконання  
плану виборчої кампанії

Колеги з досвідом виборчих кампаній добре знають, що під час виборів 
час — це, мабуть, найважливіший ресурс. І головне, що він не відновлю-
ється. Якщо згаяв дорогоцінні дні, години, хвилини, то вже не наздоже-
неш. А коли йде безліч вказівок, реалізується безліч проектів, то голова 
паморочиться. І не можеш навіть власне ім’я згадати, а тим паче дату 
подання списків спостерігачів чи початок другої хвилі кампанії «Від две-
рей до дверей».

Тому потрібно усі свої дії зафіксувати у зведеному штабному плані, 
який має висіти на найбільшій стіні кабінету керівника штабу. Керівни-
ки напрямів та підрозділів повинні мати власний план діяльності. У та-
кому випадку діяльність усіх структур та штатних одиниць буде керова-
на та координована, а кампанія буде йти без ривків та накладок.

Структура плану може мати наступний вигляд:

Напрямок діяльності Дата Дата Дата Дата

Календарні дати виборчого 
процесу

Організаційні заходи

Агітаційно-пропагандистські 
заходи

Навчання

.......................
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Порожні клітинки можна зафарбовувати, що має означати початок, кі-
нець, тривалість певного процесу, а можна заклеювати їх кольоровими сті-
керами. На них можна робити позначки, записувати прізвище відповідаль-
ного, сутність заходу тощо. У разі потреби їх можна легко пересунути або 
замінити, не псуючи усе «простирадло» та не вносячи безлад у дані.

Деталізація плану залежить лише від вас, від того, наскільки ретель-
но, чітко та завбачливо ви підійшли до розробки виборчої кампанії та ді-
яльності вашого штабу, від його структури та працівників.

Окрім стратегічного плану ви можете користуватися тактичними пла-
нами діяльності. Його зразок може виглядати наступним чином:

Планувати діяльність штабу та підрозділів можна на місяць, тиждень 
тощо.
Типовий план виборчої кампанії містить наступні пункти:
I. Планування і управління виборчою кампанією (ВК).
1. Створення штабу ВК.

1.1. Утворення ядра штабу.
1.2. Укомплектування штабу відповідальними за напрямки кампанії.
1.3. Укомплектування штабу штатом фахівців.
1.4. Остаточне укомплектування штабу відповідно до штатного роз-

кладу.
2. Розробка стратегії виборчої кампанії.

2.1. Аналіз обстановки:
 � розробка базової аналітичної довідки по округу;
 � соціологічне «пристрілювання»;
 � збір даних по конкурентах;
 � попереднє визначення конфігурації кампанії, її установки й адрес-

ної групи.
2.2. Виявлення основних проблем кампанії.
2.3. Формулювання ключової ідеї кампанії (позитивного образу канди-

дата). Уточнення конфігурації, установки й адресної групи.
2.4. Визначення шляхів розширення позитивного образу кандидата 

і компенсації його антиобразу.
2.5. Визначення тем кампанії, робочих варіантів «меседжу», слогану 

і мовних модулів.
2.6. Визначення стратегії стосовно конкурентів.
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3. Розробка тактики кампанії.
3.1. Визначення тактичного малюнка кампанії.
3.2. Визначення заходів кампанії й оцінка їхньої вартості.
3.3. Визначення структури керування (штабу) кампанією.

4. Розробка плану-графіка і кошторису кампанії.
4.1. Робочий варіант.
4.2. Остаточний варіант.

5. Уточнення стратегії, тактики і плану-графіка.
6. Коригування стратегії, тактики і плану-графіка.

6.1. Планові коригування (прив’язуються до закінчення етапів кампанії).
6.2. Оперативні коригування протягом усієї кампанії.

7. Розробка і реалізація спецпроектів виборчої кампанії.
8. Контроль реалізації плану-графіка кампанії (здійснюється спеціаль-

но уповноваженим співробітником штабу).
9. Розробка і контроль плану-графіка кандидата (здійснюється спеці-

ально уповноваженим співробітником штабу).

II. Агітаційно-рекламний напрямок.
1. Формування і підтримка іміджу кандидата.

1.1. Тестування іміджевих рис кандидата. Виявлення основних про-
блем із формування й коригування іміджу кандидата.

1.2. Розробка Програми формування іміджу кандидата (програма за-
тверджується керівником штабу).

1.3. Реалізація Програми.
1.4. Психологічна підтримка кандидата впродовж усієї кампанії.

2. Розробка фірмового стилю й основних агітаційних матеріалів кам-
панії.
2.1. Визначення підрядника.
2.2. Попередня розробка.
2.3. Остаточна розробка з урахуванням тестування на фокусах-групах.

3. Складання інформаційної карти округу (медіа-карти).
4. Пряма реклама в ЗМІ.

4.1. Пряма реклама на ТБ:
 � визначення номенклатури продукції прямої реклами на ТБ і під-

рядника;
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 � виготовлення відеопродукції (з урахуванням тестування на фо-
кус-групах);

 � складання медіа-плану, закупівля часу, прокат;
 � оперативне виготовлення і розміщення додаткових матеріалів 

у «останній тиждень».
4.2. Пряма реклама на радіо:
 � визначення номенклатури і виготовлення продукції;
 � складання і реалізація медіа-плану;
 � оперативне виготовлення і розміщення матеріалів «останнього 

тижня».
4.3. Пряма реклама в пресі:
 � визначення номенклатури прямої реклами;
 � розміщення матеріалів;
 � оперативне виготовлення і розміщення матеріалів «останнього 

тижня».
5. Непряма реклама в ЗМІ.

5.1. Утворення піар-групи, укладення договорів з піар-агентством (при 
необхідності).

5.2. Генерація інформаційних приводів і розміщення їх у місцевих 
і центральних ЗМІ.

5.3. Замовлені сюжети і матеріали в ЗМІ:
 � визначення номенклатури ЗМІ для розміщення матеріалів;
 � виготовлення і розміщення матеріалів.

6. Зовнішня реклама і поширення агітаційних матеріалів.
6.1. Визначення номенклатури продукції.
6.2. Відпрацювання на фокусах-групах.
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6.3. Замовлення тиражів, виготовлення продукції.
7. Організація роботи прес-служби.

7.1. Комплектування прес-служби, визначення її завдань і порядку 
роботи.

7.2. Оперативна розробка виступів, позицій, заяв, звертань кандида-
та з актуальних питань.

7.3. Організація супровод» кандидата, аудіо- й відеозапис усіх висту-
пів кандидата.
8. Розробка передвиборної платформи.

III. Організаційно-масовий напрямок.
1. Формування структури активістів для підтримки кандидата.

1.1. Створення мережі територіальних штабів.
1.2. Виявлення і фіксація активістів.
1.3. Періодичний інструктаж активу раз у тиждень (не рідше).
1.4. Зустрічі активу з кандидатом раз у тиждень (не рідше).

2. Придбання комп’ютерних баз даних про виборців.
2.1. Повна база даних із прив’язкою до виборчих дільниць.
2.2. Телефонна база даних.
2.3. Бази по окремих групах виборців (наприклад, по пенсіонерах) при 

необхідності.
3. Створення мережі громадських приймалень.

3.1. Розробка методичних рекомендацій з роботи приймалень.
3.2. Набір співробітників, обладнання приміщень.
3.3. Робота приймалень у штатному режимі.

4. Адресне розсилання листів.
4.1. Перша хвиля розсилання:
 � розробка і виготовлення листів;
 � визначення підрядника (при необхідності);
 � розсилання.

4.2. Друга хвиля розсилання:
 � розробка і виготовлення листів;
 � розсилання.

5. Телефонний супровід (повне інформування виборців округу теле-
фоном).

/*p 24/
/p 24*/
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5.1. Вибір схеми, визначення підрядника (при необхідності), розроб-
ка і випуск пакета інструкцій.

5.2. Перша хвиля інформування виборців телефоном.
5.3. «Фіксуюче» (повторне) інформування виборців округу телефоном.

6. Кампанія «Від дверей до дверей» (повний обхід агітаторами квартир 
виборців округу).
6.1. Розроблення схеми та маршрутних листів.
6.2. Добір та навчання агітаторів.
6.3. Розробка і випуск інструкції і набору розповсюджуваних агітаці-

йних матеріалів.
6.4. Перший обхід.
6.5. «Фіксуючий» (повторний) обхід.

7. Масове поширення агітаційних матеріалів.
7.1. Безадресне розсилання (через поштові скриньки):
 � перша хвиля;
 � друга хвиля;
 � третя хвиля.

7.2. Розклеювання листівок і плакатів:
 � перша хвиля;
 � друга хвиля;

Оригінальний, але не дуже зручний агітаційний намет.
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 � третя хвиля;
 � четверта хвиля.

7.3. Через роботу агітбригад на вулицях, у громадському транспорті і т.д.
8. Масові заходи.

8.1. Розробка переліку масових заходів і графіка їхнього проведення.
8.2. Розробка сценаріїв заходів, агітаційне і технічне забезпечення.
8.3. Реалізація заходів.

9. Зустрічі кандидата і його довірених осіб з виборцями.
9.1. Визначення найбільш вигідних місць зустрічей; розробка графіка.
9.2. Розробка методичних рекомендацій із проведення зустрічей.
9.3. Реалізація графіка зустрічей.

 10. Контроль голосування в день виборів.
10.1. Набір спостерігачів.
10.2. Інструктаж членів виборчих комісій та спостерігачів.
10.3. Розробка інструкцій для спостерігачів та членів виборчих комісій.
10.4. Робота на виборчих дільницях.

ІV. Інформаційно-аналітичне забезпечення.
1. Розробка базової аналітичної довідки по округу.
2. Розробка аналітичних довідок для забезпечення заходів і проектів 

кампанії.
3. Оперативна розробка аналітичних довідок для виступів кандидата, 

а також по інших актуальних питаннях, що виникають в ході кампанії.
4. Формування досьє на конкурентів.

4.1. Попередній збір даних.
4.2. Формування і ведення досьє всієї кампанії.

5. Регулярний випуск коротких аналітичних записок з аналізом ходу ви-
борчої кампанії.

6. Соціологічне «пристрілювання».
6.1. Складання завдання на базове опитування, вибір підрядника.
6.2. Проведення опитування.
6.3. Аналіз результатів, складання звіту.

7. Організація соціологічного моніторингу.
7.1. Складання завдання, вибір підрядника.
7.2. Проведення вимірів.



ПОБУДУВАТИ БУДИНОК ЧИ ПАРТІЮ? 63

7.3. Організація соціологічних досліджень з метою відпрацьовуван-
ня фірмового стилю, «меседжу» й агітаційних матеріалів ВК з терміна-
ми розробки матеріалів.

V. Зв’язки з державними, комерційними і громадськими організаціями.
1. Складання переліку значимих організацій, що діють на території ок-

ругу (у тому числі національних організацій, конфесій).
2. Пошук і виявлення базових організацій, укладення угод про співпрацю.
3. Визначення громадських організацій-союзників, укладення догово-

рів про політичну підтримку ними кандидата в ході кампанії.
4. Проведення переговорів з іншими громадськими організаціями з ме-

тою поліпшення їхніх позицій стосовно кандидата.

VІ. Юридичне забезпечення.
1. Формування бібліотеки нормативних законодавчих актів, що регла-

ментують вибори.
2. Розробка пакету інструкцій для довірених осіб кандидата, співро-

бітників штабу й активістів, що роз’ясняють їхні права, обов’язки 
і порядок дій у ході заходів кампанії відповідно до чинного законо-
давства.

3. Розробка переліку інструкцій, технологічних карт і графіка їхнього ви-
пуску.

4. Випуск інструкцій та технологічних карт.
5. Поточний юридичний супровід заходів кампанії.
6. Оперативна реакція на інциденти, що виникають у ході кампанії; 

підготовка запитів, скарг, судових позовів; представництво штабу 
в суді і т. д.

7. Залучення до роботи штабу експертів і юридичних організацій.
8. Офіційне представництво в окружній виборчій комісії від імені кан-

дидата.
9. Оперативний зв’язок з виборчими комісіями в ході всієї кампанії.

VІІ. Технічне забезпечення.
1. Забезпечення обладнанням, транспортом та зв’язком ядра штабу.
2. Збір заявок від відповідальних за напрямки.
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3. Технічне забезпечення штабу повної комплектації.
4. Забезпечення роботи громадських приймалень.
5. Підтримка роботи штабу і громадських приймалень.
6. Матеріально-технічне забезпечення заходів кампанії.

VІІІ. Фінансове забезпечення.
1. Розробка фінансового графіка кампанії.
2. Відкриття офіційного рахунку кандидата, акумуляція на ньому коштів.
3. Забезпечення фінансування витрат виборчої кампанії виключно з ви-

борчого фонду партії (кандидата), тобто відкритого, відповідно до за-
кону, банківського рахунку партії (кандидата) для збору коштів на про-
ведення виборчої кампанії.

4. Фінансове забезпечення заходів і проектів ВК відповідно до кошторису.

Створення організаційної структури 
для реалізації плану (інструментів кампанії)

Як правило, у виборчих кампаніях створюються один центральний штаб 
та кілька регіональних а також певна кількість спеціалізованих груп з ви-
конання певних функцій кампанії та окремих видів робіт, наприклад, про-
ведення соціологічних досліджень, організації та втілення спецпроектів, 
виготовлення політичної реклами, розклеювання листівок тощо.

Оскільки виборчий штаб є головним аналітичним, організаційним та 
виконавчим органом виборчої кампанії, що має реалізувати всі функції 
передвиборчої діяльності на території округу, то й структура побудови 
системи виборчих штабів має ґрунтуватися на територіальній та функ-
ціональній основі.

ВАЖЛИВО

Головною особою, що відповідає за результати виборів, є керівник виборчої 
кампанії. лише він один наділений правом приймати остаточні стратегічні 
рішення. Будь-який «кухонний кабінет», інші колегіальні органи не можуть 
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Для забезпечення оптимізації прийняття рішень при керівникові ви-
борчої кампанії створюється консультативно-дорадчий орган — «Кухон-
ний кабінет», що є своєрідним мозковим центром, креативною групою 
при керівникові виборчої кампанії, яка здійснює науково-консалтингове 
супроводження кампанії. Вона узагальнює всю поточну інформацію ви-
борчої кампанії в області та її окремих регіонах та синтезує пропозиції 
стратегічного, тактичного і конкретно-прикладного характеру. «Кухон-
ний кабінет» є оперативним органом керівника виборчої кампанії і пра-
цює з ним в постійному режимі.

Характеристика та функції окремих структурних підрозділів та посад
Керівник виборчої кампанії є головною дійовою особою в організації ви-
борів, несе повну персональну відповідальність за її результати, але 
й має необмежені повноваження. Керівник кампанії працює безпосеред-
ньо з керівниками штабів, груп, прес-службою, групою безпеки, групами 
спецпроектів, інструктує керівників всіх підрозділів і контролює вико-
нання ними поставлених завдань.

Керівник виборчої кампанії має право:
 � приймати рішення стратегічного й тактичного ведення кампанії 

в регіоні;
 � видавати розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками 

штабів усіх рівнів;
 � приймати на роботу керівників регіональних штабів, провідних спеці-

алістів і експертів;
 � відсторонювати від роботи будь-якого спеціаліста виборчих штабів 

та керівників регіональних штабів;
 � визначати зміст друкованих рекламних матеріалів, відео матеріалів 

для телебачення, виступів для радіо.

підмінити в цьому керівника виборчої кампанії. За будь-яких умов персо-
нальна відповідальність за результати виборів лежить на керівникові вибор-
чої кампанії. Розмивання вертикалі керування, розмивання відповідально-
сті призводить до різкого падіння ефективності кампанії.
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Керівник виборчої кампанії зобов’язаний:
 � повністю контролювати щоденну роботу штабів у ході виборчої кам-

панії;
 � щоденно доповідати в центральний штаб про хід виборчої кампанії, 

проблеми, що виникають, та заходи, що вживаються для їх вирішення;
 � щотижнево доповідати в центральний штаб про результати соціоло-

гічних досліджень, роботи експертно-аналітичної групи та пропозиції 
по коригуванню ходу виборчої кампанії в зв’язку із плинністю ситуації;

 � оперативно доповідати у центральний штаб про дії виборчих штабів 
інших кандидатів, їх методи й форми роботи, пропонувати заходи 
протидії;

 � знати особисті якості й здібності керівників кампанії, уміти використо-
вувати їх з найбільшою ефективністю;
Керівник виборчої кампанії працює в цілодобовому режимі з жор-

стким графіком і психологічними перевантаженнями. Керівник вибор-
чої кампанії не може в ході роботи на кандидата займатись підвищен-
ням власного іміджу, популярності. Він не «засвічується», не претендує 
на роль публічного політика, а постійно перебуває в тіні. Як правило, 
керівник виборчої кампанії розпоряджається фінансами кампанії, за 
доцільність використання яких звітує перед центральним штабом або 
кандидатом.

«Кухонний кабінет» є мозковим центром виборчої кампанії. Це люди 
абсолютної довіри, вони можуть відкрито, щиро й критично ви;ловлю-
ватись з приводу будь-яких процесів, осіб і дій виборчої кампанії. Як пра-
вило, вони займають ключові посади у виборчій кампанії. Головою ку-
хонного комітету завжди є керівник виборчої кампанії.

Довірені особи
Кожен кандидат намагається залучити собі в довірені особи найбільш 
впливових людей. У такому підході є позитивна й негативна складова. 
Позитивним є те, що незаперечний авторитет впливових довірених осіб 
автоматично делегується кандидатові й надає йому додаткової суспіль-
ної ваги.

Та водночас це є і негативом, адже такі особи практично не мають 
вільного часу, щоб працювати на виборчу кампанію і виконують свою 
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функцію довірених осіб лише номінально. Якщо вам вдалося умовити 
впливову особу виступити вашою довіреною особою, не чекайте що во-
на активно включиться в агітаційну роботу, нехай за неї це зроблять фа-
хівці з вашого штабу.

Начальник штабу
Начальник штабу підпорядковується безпосередньо керівнику виборчої 
кампанії. Він відповідає за ефективну й безперебійну роботу всіх груп 
і служб, районних штабів, підтримує постійний зв’язок між ними та коорди-
нує спільну діяльність, контролює виготовлення, розподіл та розповсю-
дження рекламної продукції на території, проведення аналітичної роботи.

Таких менеджерів (і штабів) має бути стільки, скільки адміністратив-
но-територіальних одиниць знаходиться в межах виборчого округу.

Менеджер цього рівня несе повну відповідальність перед керівником 
виборчої кампанії за організацію, стан і ефективність роботи в межах 
своєї адміністративно-територіальної одиниці. Він погоджує з централь-
ним штабом загальну концепцію передвиборчої боротьби в районі (мі-
сті), постійно надає інформацію про хід виборчої кампанії.

Консультанти, експерти, спеціалісти
Виконання цілого ряду суто специфічних завдань виборчої кампанії ви-
магає залучення до роботи спеціалістів, консультантів та експертів з різ-
них галузей суспільних наук. Експерти і спеціалісти, що працюють у ді-
ючому виборчому штабі, найчастіше об’єднуються в таких підрозділах:
 � експертно-аналітична група;
 � прес-група;
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 � група соціологічних досліджень;
 � група політичної реклами;
 � група роботи з громадськістю.

Бухгалтер — касир
людина, яка користується повною довірою керівника виборчої кампа-
нії. Він слідкує за бюджетом кампанії, в тому числі за наповненням на 
використанням виборчого фонду кандидата згідно з затвердженим бю-
джетним планом і чинним законодавством.

Прес-секретар штабу
Прес-секретар відповідає в штабі за зв’язки з громадськістю.

У його обов’язки входять:
 � налагодження плідних контактів з представниками засобів масової 

інформації;
 � підготовка промов та різноманітних матеріалів для публікації в пресі;
 � підготовка й проведення брифінгів, інтерв’ю, прес-конференцій кан-

дидата;
 � розуміння загальної стратегії виборчої кампанії та вміння знайти по-

літично ефективні кроки для того, щоб ЗМІ донесли й закріпили у сві-
домості виборців основні тези виборчої кампанії;

 � координація роботи прес-групи та оплачуваних журналістів;
 � аналіз перебігу виборчої боротьби в пресі, визначення тенденцій 

та внесення пропозицій щодо поліпшення політичної агітації в хо-
ді виборів.
Дуже важливо, щоб прес-секретар добре знав місцевих журналістів, 

користувався серед них авторитетом і повагою, мав досвід роботи з гро-
мадськістю.

Юрисконсульт
Найкраще на посаду юрисконсульта виборчої кампанії приймати 
юриста-практика. Його основна робота — слідкувати за тим, щоб наш штаб 
не порушував виборче законодавство та вести юридичний нагляд за дія-
ми опонентів. Його завдання — подавати на них скарги до виборчої комісії 
та до суду в разі порушення конкурентами виборчого законодавства.
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Юрисконсульт шукає і знаходить правильні шляхи ведення виборчої 
кампанії в суперечливому законодавчому полі, відстоює інтереси кан-
дидата у виборчих перегонах та веде судові справи з приводу порушен-
ня інтересів та прав кандидата і його довірених осіб.

Група безпеки
Група безпеки відіграє важливу роль в успішному проведенні виборчої 
кампанії. Погодьтесь, важко виграти вибори, коли усі ваші ходи зазда-
легідь стають відомими конкурентам. Тому головне завдання групи без-
пеки полягає в дотриманні конфіденційності роботи штабу, виявленню 
та оперативному реагуванню на витік інформації, збір інформації про ро-
боту штабів конкурентів. В обов’язки групи безпеки входить організація 
цілодобової охорони виборчого штабу та захист комп’ютерної мережі 
від спроб викрадення інформації.

Керівник агітаційної мережі
Це фігура, що володіє специфічними здібностями. Вона повинна мати 
хист залучати людей до роботи у виборчій кампанії, розуміти людей для 
того, щоб швидко визначати, хто годиться на роботу агітатора, а хто ні. 
Вміти давати завдання й вимагати його виконання.

Агітатори
Можна скласти чудовий план виборчої кампанії, але він так і залишить-
ся на папері, якщо у вас не буде кому його реалізовувати безпосередньо 
на території виборчих дільниць. Як у військах піхота — цариця полів, так 
на виборах агітаційна команда — цариця округів.

Краще зразу відмовити людині, якщо їй притаманні вади:
 � відсутність українського громадянства;
 � важкі хронічні захворювання;
 � різні фізичні чи інші вади, що будуть заважати ефективно працювати;
 � психічні відхилення;
 � неспроможність до відкритого дружнього спілкування;
 � заїкання;
 � перебування на обліку в міліції чи судимість;
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 � робота у кримінальних або в охоронних структурах;
 � наркоманія або схильність до алкоголізму (з родини наркоманів);
 � схильність до агресивної поведінки або фізичного насильства;
 � схильність до зухвалої та образливої поведінки;
 � тим, до яких керівник кампанії відчуває особисту недовіру;
 � тих, хто на виборчій дільниці має власний негативний імідж.

Агітатор повинен:
 � володіти вичерпними знаннями про найбільш вагомі проблеми в жит-

ті будинків на його дільниці;
 � наслідки виконаної ним роботи, а також подавати іншу суттєву інфор-

мацію про стан на дільниці;
 � бути здатним якісно виконувати роботу, дисциплінованим;
 � бути відкритим у спілкуванні, творчо винахідливим, доброзичливим;
 � бути охайним, культурно вихованим та загально інформованим;
 � знати кількість прихильників кандидата, а найбільш активних з них 

в обличчя і по імені;
 � знати, як звати і в обличчя дільничного міліціонера, в міру можливо-

стей попереджати провокаційні дії конкурентів;
 � повідомити бригадира чи менеджера про спроби підкупу чи інші фор-

ми залучення до співпраці з конкурентами.

Забезпечення роботи агітаторів починається зі створення паспорту ви-
борчих дільниць, в якому обов’язково мають бути:
 � план дільниці, на якому нанесені всі будинки, виділені окремими по-

значками органи влади, підприємства, магазини, місця масового 
скупчення людей тощо;

 � схема транспортних потоків, маршрутів і зупинок громадського тран-
спорту, міграційних потоків пішоходів;

 � характеристики кожного мікрорайону, класифікація будинків за їх при-
належністю до житлового фонду, основні проблеми мікрорайону.

Вимоги до агітаторів:
 � безпосередню агітацію (спілкування з людиною або декількома) під 

час КВДД проводить пара агітаторів, бажано різної статі чи віку. 
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Хлопець і дівчина, молодий чоловік і літня жінка справляють добре 
враження на виборців, викликають у них довіру;

 � агітатор обов’язково повинен мати привабливу зовнішність і викли-
кати довіру;

 � мати документ, що посвідчує особу. Бажано виготовити ще й посвід-
чення агітатора.

Спостерігачі.
Виконавши величезний обсяг роботи й витративши шалені гроші на ви-
борчу кампанію, варто закінчити її на такому ж високому рівні і не втра-
тити все, що здобули. Тому на кожну виборчу дільницю треба призна-
чити по два спостерігачі (ідеальний варіант — 4-6 спостерігачів від 
кандидатів-сателітів), які чергуватимуть там з моменту опломбування 
виборчих скриньок (за годину до відкриття дільниці для голосування) 
й до підрахунку голосів і підписання підсумкового протоколу.

В якості спостерігачів краще за все використовувати агітаторів. 
По-перше, вони вже перевірені на надійність, у своїй основній якості біль-
ше не потрібні і не варто шукати додаткових людей. По-друге, їх присут-
ність на виборчій дільниці є пасивною агітацією й може наштовхнути ко-
гось з виборців проголосувати за вашого кандидата.

Спостерігачам видаються посвідчення й з ними проводиться інструк-
таж. Головна мета їхньої роботи — спостерігати за дотриманням вибор-
чого законодавства, фіксувати порушення, якщо такі матимуть місце та 
контролювати підрахунок голосів. Спостерігач має добре знати законо-
давство про вибори й бути обізнаним з основними прийомами фальси-
фікації та порушень на виборчій дільниці. Є ще безліч варіантів фальсифі-
кації, але всі вони залишаться нереалізованими, якщо ваші спостерігачі 
до кінця виконають свою роботу. Робота спостерігача вважається ви-
конаною, коли він одразу після закінчення підрахунку доставляє в ви-
борчий штаб підписану головою і членами комісії копію підсумкового 
протоколу голосування на дільниці.

Група матеріально-технічного забезпечення.
Може складатись з однієї людини, до якої завжди чіпляється застарі-
ла назва посади — завгосп. Його завдання — зробити штаб зручним 
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і приємним місцем роботи для членів штабу, привітним для доброволь-
ців та відвідувачів, забезпечити роботу штабу необхідними матеріаль-
ними, технічними ресурсами та обладнанням.

Створення ділової атмосфери в приміщенні штабу неможливе без 
врахування багатьох побутових дрібничок. Треба піклуватись про своє-
часне відкриття та закриття штабу, дотримання чистоти, зручності у від-
починку та харчування, безперебійну роботу телефонів, комп’ютерів та 
іншого технічного обладнання.

Виготовлення  
інформаційних продуктів кампанії

Загальні принципи:
 � Розум іде за серцем. Агітаційні матеріали мають бути більш емоцій-

ними, ніж розумними.

Приклад емоційної агітації.
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 � Агітаційні матеріали мають бути корисними (календарі, телефонні до-
відники, карти, порадники, тощо).

 � Обов’язково протестуйте агітматеріал перед тим, як пустити в друк. 
Запросіть кілька людей оцінити вашу листівку, плакат, тощо. Запи-
тайте їх, чи вони запам’ятали, про що там йдеться, чи заохочує їх ма-
теріал до дії. Перший агітматеріал, що підлягає тестуванню — осно-
вне фото кандидата.

Агітматеріали мають бути корисними.

 � Робіть цікаві заголовки: вони є причиною, чому людина продовжує 
читати. На перше місце поставте вигоду читача або щось дуже захо-
плююче.

 � Робіть якомога коротші заголовки і назви.
 � Впевніться що заголовок та зображення відповідають одне одному.
 � Використовуйте зображення, щоб привернути увагу та переконати.

Зображення є важливими, часто більш важливими, ніж слова.
 � Якщо ви хочете, щоб люди прочитали, зробіть текст читабельним!
 � Короткі параграфи.
 � Підзаголовки.
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 � Загальний зовнішній вигляд повинен бути читабельним.
 � Відрізняйтесь від інших.

Шрифти:
 � повинні бути читабельними, недеформованими;
 � використовується не більше 2-х шрифтів, один з яких головний;
 � творчий підхід не повинен знижувати читабельність шрифту (типові 

помилки: тінь, фон, шрифт витягнутий або стиснутий, невдалий тип 
шрифту, у шрифті присутні жирні і тонкі елементи).

Шрифти в агітматеріалі повинні бути читабельними.

Зображення людей:
 � колір обличчя людини на фото повинен бути природним;
 � не обрізайте частини тіла (наприклад, обличчя людини повинно бути 

зображено повністю, а не обрізані вуха або підборіддя);
 � над головою не ставити текст або лого. У такому місці це не читаєть-

ся, тому що увага йде на очі людини.

Фотографії:
 � фотографії як фон — це не завжди добре, заважає сприймати текст;
 � тоновані фотографії краще робити в теплих тонах;
 � глядач на фото дивиться в першу чергу на очі людини, далі рухаєть-

ся від очей вліво;
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 � використовувати необхідно зрозумілі образи і фотографії. Сприйнят-
тя має бути однозначним. Обговорюйте з колегами позитивні і нега-
тивні акценти кожного зображення;

 � використовуйте авторські фотографії, якщо свої фотографії не дуже 
гарної якості (можна купувати фотографії з колекцій і фотобанків — 
вони коштують дешевше);

 � використані фотографії повинні бути пов’язані з вашою цільовою ау-
диторією, не ставте текст на фоні фотографій.

Обкладинка:
 � повинна привертати увагу, має бути одна яскрава пляма. Однорідний 

«рябий» фон знижує читабельність, прибирає акценти;
 � не розбивайте назву організації на кілька рядків і не розносьте в різ-

ні частині сторінки.

Інші правила:
 � поставте «вигоду» аудиторії на перше місце, тобто на найпомітніше 

місце в матеріалі (дизайні);

 � лого повинно бути помітним, але невеликим;
 � зображення мають підходити за форматом, розміром, тематикою, від-

повідати тексту, який їх оточує;

Приклад агітації, що має практичне спрямування.  
Зліва розклад руху пасажирського транспорту, справа телефоний довідник.
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 � уникайте парних акцентів. Наприклад, краще 1 або 3 фото на одній 
сторінці;

 � правило «золотого перетину» — не розташовуйте написи в центрі (це 
на сприйняття не працює);

 � тестуйте свій дизайн на цільовій аудиторії.

У газеті:
 � великі фотографії працюють як постер;
 � людина на фотографії повинна «дивитися на читача»;
 � зберігайте читабельність логотипу і назв (символи не інтегруються 

в шрифти);
 � краще використовувати нестандартні шрифти;
 � необхідно поставити завдання дизайнеру: що головне і що другорядне?

Як зробити гарне фото?
1. Фотографії підсилюють вашу інформацію. Фотографія заслуговує ти-

сячі слів. Ілюстрування фотографіями допомагає ефективно демон-
струвати події, вчинки та досягнення.

2. Використовуйте репортажну зйомку, яка показує людей і події «в про-
цесі». Жодне інсценування або спеціально продумана поза не може 
замінити живого й безпосереднього зображення. У репортажних знім-
ках неприпустимо найменше втручання фотографа в процес.

3. Співвідношення акцентів «людина — Предмет» має бути завжди на 
користь людини.

4. Показуйте досягнення в контексті: відповідну атрибутику, обстанов-
ку, одяг, костюми, приміщення, прапорці, обладнання, природу і т. д. 
Можливо, використовуйте в кадрі пейзаж, що демонструє місцеві 
(регіональні) особливості.

5. По можливості фото повинно відповідати на запитання «що, де, коли і на-
віщо» самостійно (інакше обов’язково прикладайте опис зображення).

6. Створіть емоційний зв’язок. Вам самим має подобатися те, що ви зні-
маєте.

7. Фотографуйте людей, що дивляться в камеру (коли це можливо).
8. Якщо «великий план» містить багато непотрібних, нехарактерних де-

талей, зробіть вирізку найбільш актуальної частини фотографії.
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9. Визначте найбільш характерний момент події чи заходу. Спеціальні 
інсценізації не дозволяють передати на знімку правду життя, зроби-
ти його переконливим і вражаючим фотодокументом, якому глядач 
може і повинен вірити.

 10. Фотолюбителі-початківці повинні керуватися простим правилом: чим 
ближче ви знаходитесь до об’єкту зйомки, тим краще вийдуть фото-
графії. Це дозволить видалити з кадру непотрібні елементи фону 
і більш чітко виділити деталі об’єкту, що знімається. Але не ближче 
ніж 1,2 метра.

 11. Знімайте людей в дії. Тоді фотографії будуть живими і цікавими.
 12. Якщо не хочете, щоб зняті сюжети здавалися статичними і неживи-

ми, попросіть тих, кого ви знімаєте, чим-небудь зайнятися. У цьому 
випадку з їхніх обличь зникне напруженість, вони будуть виглядати 
розкутими і природними.

 13. Освітлення — це ключ до успіху. При зйомці поза приміщенням на-
магайтеся, щоб сонце не потрапляло в очі людей. Яскраве сонячне 

Людина на фотографії повинна дивитися на читача.
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світло змушує людей мружитися і закривати очі. Знімаючи в примі-
щенні, відкрийте штори, «зловіть» людей біля вікна в променях м’яко-
го розсіяного світла, що ллється через вікно.

 14. Завжди використовуйте спалах. Навіть при зйомці на вулиці. При ден-
ному світлі на обличчях часто з’являються плями тіні в області очей, 
рота, в зморшках. У хмарний день спалах допоможе виділити облич-
чя людей на загальному фоні.

 15. Фон для фотографування вибирайте простий, однорідний. Уникайте 
ситуацій, коли через голову об’єкта «виїжджає машина» або «росте 
дерево».

 16. Зміщення основного об’єкту зйомки відносно центру додасть знімку 
динамічності і візуальної привабливості.

 17. Відстань до об’єкта від 1 метра до 4-х. Чим ближче, тим краще.

Листівка
Ми дійшли висновку, що листівку не читають, а переглядають, що під-
тверджується дослідженнями: 75% текстів лише проглядається, і тільки 
19% прочитується від початку до кінця. Інакше кажучи, люди готові 
сприймати інформацію, що представляє для них інтерес, і безжально іг-
норують будь-яку іншу. Але, схопивши гачок, читач може пірнути і глибше.

Феноменологія читання
Процес сприйняття повідомлення складається з трьох стадій. Спочатку 
адресат кидає погляд на листівку, потім пробігає її очима, і лише тоді про-
читує. Це стадії будь-якого читання: чи то жовта преса, чи наукова стат-
тя. Питання лише в тому, на якій стадії зупиниться читач.

ПОРАДА

Обов’язково тестуйте агітматеріали перед відправленням їх на друк. Тесту-
вання — перевірка реакції виборців на наш агітматеріал. Тестувати можна 
за допомогою фокус — груп, або опитати 30—50 людей, що приблизно відо-
бражають загальну вибірку виборців. Перше, що підлягає тестуванню — 
основне фото кандидата. 
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Швидкий погляд
На першому кроці людина лише кидає погляд на текст з тим, щоб зро-
зуміти, цікавий йому матеріал чи ні. Головне завдання першого рівня — 
«зачепити» увагу, привернути увагу читача до статті, зацікавити його 
статтею.

Пробігти очима
На другому кроці читач намагається зрозуміти, про що йде мова в стат-
ті, яка інформація в ній міститься, щоб скласти загальне враження про 
статтю. Завдання елементів другого рівня — розкрити, як можна краще, 
зміст статті.

Прочитати текст
На третьому кроці зацікавлений читач уважно прочитує весь матеріал 
для того, щоб зрозуміти його зміст.

Отже, в статті повинні бути чітко виділені три рівні утримання 
уваги:

«Швидкий погляд» розрахований на те, що людина тільки кине погляд 
на сторінку, вихопивши кілька слів. Елементами цього рівня є:
 � заголовок (хедлайн) та / або основний слоган листівки;
 � ілюстрації, графіки, таблиці (загальний погляд);
 � заголовки окремих абзаців.

«Пробігти очима». Даний рівень розрахований на те, що людина з еле-
ментів цього рівня спробує скласти загальне враження про зміст стат-
ті, яка міститься в ній інформація, який стиль і т. п. Елементами цього 
стилю є:
 � усілякі виділення шрифтом у тексті;
 � підзаголовки як самого матеріалу, так і параграфів і розділів;
 � ліди (перший виділений абзац, резюме подальшого тексту);
 � усілякі списки (нумеровані і марковані);
 � зміст таблиць і графіків;
 � підписи під малюнками;
 � виноски на плашки.

Зрозуміти зміст. Після того, як читач зацікавився матеріалом, він 
прагне його прочитати, щоб зрозуміти весь його зміст.
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Рекомендації стосуються покращення сприйняття листівки. Головне 
завдання — зробити так, щоб, навіть швидко переглянувши листівку, 
адресат засвоїв (виділив і запам’ятав) основну думку листівки (message).

Заголовок (хедлайн) статті
Оскільки заголовок відноситься до першого рівня, завданням якого 
є привернути увагу, зацікавити, зачепити читача, заголовок не обов’яз-
ково повинен виражати головну думку статті. Навіть, навпаки, він може 
мати лише дотичне відношення до сенсу і змісту.

Привертають до себе увагу заголовки, в яких відображені:
 � найбільш актуальні теми, що сьогодні хвилюють людей («порядок 

денний»);
 � негативна інформація, інформація, пов’язана з катастрофами, вбив-

ствами і т.п.;
 � інформація, що зачіпає приватні інтереси читача (гаманець, здоров’я, 

родина);
 � заголовки, в яких закладено драматизм.

З одного боку необхідно враховувати, що читачам подобаються зміс-
товні, а не занадто кумедні чи витончені заголовки. З іншого боку для 
частини адресатів (приблизно однієї п’ятої з усіх) заголовок — це єдине 
повідомлення, яке вони прочитують. Тому заголовок повинен «працю-
вати» на загальну стратегію кампанії, її ідеологію, імідж кандидата і т. п.

Ліди
Структура тексту для листівки повинна нагадувати перевернену пірамі-
ду, тобто текст повинен починатися з висновку, з короткого реферату 
(резюме). Це зміст оформляється у вигляді ліда — першого, виділеного 
в процесі верстки, абзацу.

Виноски на плашки і текстові виділення
Виноски на плашки і виділення в тексті статті відносяться до друго-
го рівня читання («пробігти очима»). Їх мета — розкрити зміст тексту. 
До того ж всі ці елементи полегшують верстку, перетворюючи текст 
статті з «сліпого» тексту, подібного до цегляної стіни, в більш-менш 
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зрозумілий і привабливий текст. Верстка стає легкою, в ній з’являєть-
ся повітря.

Абзаци і заголовки глав
Основне правило — один абзац на одну ідею, оскільки, переглядаючи 
текст, людина намагається зрозуміти сенс абзацу і пропускає всі інші 
ідеї, що йдуть за першою.

Для того, щоб об’єднати кілька думок, тез або ідей в один блок кра-
ще всього використовувати поділ не на абзаци, а на пункти зі своїм за-
головком.

Вихідні дані
Ще один елемент листівки, обов’язковість якого продиктована зако-
ном, — це вихідні дані. Вимоги до них можуть варіюватися (вони визна-
чені законами про вибори, а вибори різних рівнів регулюються різними 
законами).

Попросіть випадкову людину (не працівника штабу) перечитати ваш 
текст листівки і задайте ті самі три питання. Відповідь підкаже вам рі-
шення: друкувати цю листівку чи треба ще допрацювати її текст.

Сміливо скорочуйте в тексті своєї листівки ті речення, в яких немає 
хоч однієї цифри або назви, або прізвища, або факту. Такі речення не не-
суть жодної інформації для виборця, отже, вони є просто зайвими.

ПОРАДА

Як оцінити ефективність власноруч створеної листівки?
Перечитайте текст листівки, яку ви щойно написали, і задайте собі такі пи-
тання:
 � Чи буде цікаво читати про це звичайним мешканцям вашого міста, мікро-

району, райцентру, села?
 � Чи може звичайна людина запам’ятати те, що ви написали?
 � Чи будуть люди переказувати одне одному те, що ви написали в своїй 

листівці?
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Пам’ятайте: листівки будуть випускати всі блоки і партії, що беруть 
участь у виборах. То чим ваша листівка буде відрізнятися від інших?

Програма «Останній день»:  
мобілізація «наших» виборців  
на голосування та захист результатів

Програма «Останній день» складається з двох підпрограм: мобілізація 
на голосування і захист результатів.

Мобілізація — штучне підвищення явки серед наших прихильників. Для 
цього проводиться адресне запрошення (по імені) виявлених симпати-
ків прийти і проголосувати (не агітація). Якщо рейтинг нашого кандида-
та напередодні виборів трохи нижче, ніж опонента, але ми провели якіс-
ну мобілізацію, а він ні, ми можемо виграти. Запрошення проводиться 
по телефону або очно. Може проводитись проводиться як ОСОБИСТЕ за-
прошення (прохання) проголосувати або буквально привід за руку, під-
віз прихильників до виборчої дільниці, тощо. Заходи з підвищення явки 
усіх виборців (наприклад, заклик через ЗМІ) не є мобілізацією. Безглу-
здо підвищувати явку усіх, нам потрібно, щоб на виборчу дільницю при-
йшло більше наших прихильників.

Згідно Закону, в день виборів заборонено агітувати. Але якщо ми вже 
знаємо наших прихильників в обличчя та на ім’я, підвозити їх на вибор-
чу дільницю не заборонено.

Під захистом результатів розуміється весь комплекс дій, пов’яза-
них з зберегти волевиявлення виборців: робота членів комісій, спосте-
рігачів, мобільних груп реагування, відстоювання результатів у ТВК, су-
дах і т. д.

Завдання за програмою «Останній день»

Мобілізація (контрольні запитання для планування):
 � План по мобілізації (цифра) по всіх категоріях, кого збираємося мобі-

лізувати: члени партії, учасники акцій, одержувачі різноманітної до-
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помоги, підписанти петицій і звернень. Хто відповідальний за явку по 
кожній групі?

 � Хто запрошує? Якщо кол-центр, то кількість задіяних в обдзвоні і план 
на кожного. Те ж якщо агітатор або будь-який інший «запрошує».

 � Спосіб запрошення (наприклад: агітатор, особистий обхід по базі сим-
патиків).

 � Спосіб контролю за кожною з категорій.
 � Програма допомоги в оформленні голосування на дому для тих сим-

патиків, хто не може прийти на виборчу дільницю.
 � Програма підвезення до дільниць тих симпатиків, кому важко ходи-

ти, але вони хочуть проголосувати на дільниці.
 � Протидія мобілізації опонентів (яку вони роблять мобілізацію і що ми 

робимо з цього приводу) Наприклад, опонент організовує тиск на сту-
дентів або бюджетників. Ми можемо звертатись до правоохоронних 
органів та висвітлювати у ЗМІ.

Захист результатів (контрольні запитання для планування):
 � Хто старший групи на кожній виборчій дільниці (члени комісій, спо-

стерігачі, контролер за мобілізацією).

Приклад нагадування про партію в день голосування без агітації. 
Передвиборна агітація в день тиші, у Кривому Розі  

(Дніпропетровська область), 24 жовтня 2015 р. Фото: Альохін Дмитро / УНІАН.
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 � Підбір та навчання усіх категорій людей, задіяних на дільницях.
 � Формалізована інструкція для всіх задіяних (функціонал, за що кон-

кретно отримують гроші).
 � Кожному задіяному — список контактних телефонів, кому дзвонити 

за допомогою, куди доповідати і т.д.
 � Розбивка дільниць на категорії: де перемагаємо ми, де перемагає опо-

нент, специфічні дільниці. Особливе завдання по кожній категорії діль-
ниць.

 � Організація оперативного реагування: заміна спостерігачів що ви-
були, юридичне реагування, допомога у вирішенні нестандартних си-
туацій, силова допомога, протидія мобілізації опонентів, протидія 
фальсифікаціям, тощо.

 � Організація голосування спостерігачів, членів ДВК.
 � Організація паралельного підрахунку голосів (СМС — передача даних)
 � Збір протоколів про підрахунок голосів. Збір актів і скарг.
 � Організація судового визнання голосування на певних дільницях не-

дійсним.



ДОДАТКИ



ДОДАТОК 1 

Чек — лист планування заходу

Для отримання максимального ефекту від будь-якого заходу (мітинг, зу-
стріч з виборцями, установка дитячого майданчика, концерт) його треба 
не планувати як що — щось окреме, а «вбудовувати» в кампанію. Для цьо-
го бажано при підготовці заходу чітко відповісти для себе на наступні за-
питання:
 � Назва заходу.
 � Зміст (що відбуватиметься, для чого?)
 � Місце проведення.
 � Ідея (тези, які треба донести).
 � Час і тривалість.
 � Відповідальний (окремо по кожній процедурі або дії плюс головний від-

повідальний за захід).
 � Інші задіяні особи.
 � Публічні особи на заході (кандидат, довірені особи, ВІП — персони).
 � Цільова аудиторія події (кількість та хто вони?)
 � Кількість безпосередніх учасників (план / факт).
 � Аудиторія що буде охоплена інформаційною кампанією.
 � Інформаційні прояви (які конкретно інформаційні прояви плануються?)
 � Попередня кампанія (як будемо проводити підготовку до заходу і в який 

спосіб будемо комуні кувати з виборцями в ході підготовки?)
 � Пост-кампанія (як будемо проводити продовження після заходу і в який 

спосіб будемо комуні кувати з виборцями в ході продовження?)
 � Участь кандидата у заході (що робить, що каже?)
 � Брендування заходу (банери, намети, оформлення, спецодяг, тощо).
 � Роздаткові агітаційні матеріали.
 � Загальна вартість заходу.
 � Витрати на 1 учасника заходу.
 � Витрати на інформаційну кампанію (загальні і на 1 контакт).
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 � Заплановані фото і відеоматеріали для подальшого використання (в пре-
су, свою газету, архів, сюжети на ТБ, хто робить?)

 � Подальший контакт з безпосередніми учасниками заходу.
 � Запланований ефект від заходу.
 � Зростання впізнаваності.
 � Формування образу кандидата (донесення якої риси іміджу аспекту).
 � мання нових виборців (в який спосіб внаслідок заходу в нашій ба зі з’яв-

ляться нові потенційні виборці?)
 � Інструменти зворотного зв’язку — як знімаємо результат, як контролю-

ємо виконавців, як будемо вимірювати отриманий ефект?



ДОДАТОК 2 

Інструкція з моніторингу дій опонентів

Що відслідковуємо:
1. Події (зустрічі, заходи, тощо. Місце та час проведення, кількість людей, 

суть заходу, оцінка).
2. ЗМІ — матеріали опонентів.
3. Візуальна інформація. Біг-борди, сіті-лайти, банери, плакати, листівки, 

графіті, тощо (дата розміщення чи проклейки, фото, місця, по проклей-
ці — оцінка масовості проклейки, спосіб проклейки).

4. Рознесення агітматеріалів по квартирах (поштових скриньках), та ін-
ші агітаційні дії пов’язані з обходом виборців за місцем проживання 
(Що саме розносять, що кажуть, масштаб рознесення, спосіб розне-
сення.) Додати фото.

5. Робота опонентів з мережами (студенти, пивні, МлМ, спортсмени). Нам 
треба негайно знати, якщо хтось збирається купувати голоси.

6. Простежування та перешкоджання розповсюдженню «Чорного піару»
Потрібно визначитись з керівником моніторингової групи (вона же гру-

па контролю, вона ж група реагування, 7-10 осіб) на двох машинах. У керів-
ника моніторингової групи є «очі» — це агітатори (активісти). На всіх зустрі-
чах з активістами він просить давати інформацію про те, що відбувається 
в окрузі (пункти 1-6). Залишає свій телефон, щоб дзвонили, і повідомляли 
важливу інформацію. У нього є «руки — ноги» — мобільна група. Це мають 
бути люди достатньо молоді, бажано спортивні, які не побояться фізично 
заважати незаконним діям опонентів (розповсюдження листівок «чор-
ного піару»), вільні на період кампанії та готові до виїзду вдень чи вночі. 
Ще один інструмент керівника моніторингової групи — так звані «зозулі». 
Це люди, які переважно знаходяться вдома, з якими домовлено (через 
співробітників штабу) що до них можна в будь-який час подзвонити та з’ясу-
вати, що відбувається в їхньому будинку та навколо нього: чи було вкину-
то в поштові скриньки конкретний матеріал (наш чи опонента) чи була 
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проклейка, піти на зустріч опонента, тощо.»Зозулі» потрібні в різних кін-
цях округу.

Керівнику моніторингової групи передаються також контакти інших 
корисних людей, що є в розпорядженні всіх членів штабу: студентські 
діячі, керівники спортивних та пенсіонерських організацій, власники 
пивних, тощо.

Керівник групи відповідає за контроль роботи нашої мережі, за про-
стежування дій опонентів і оперативне реагування на них. Перешкоджан-
ня розповсюдженню ними «чорних» матеріалів, ускладнення в проведен-
ні зустрічей.



1. Події (зустрічі, заходи, тощо. Місце та час проведення, кіль-
кість людей, суть заходу, оцінка).

2. Газети (ті, що виходять на окрузі) публікації опонентів, назва 
газети та число, назва статті, суть, об’єм, фото додати).

3. Телебачення дата, передача, суть, оцінка.

4. Радіо дата, передача, суть, оцінка.

5. Інтернет (будь — де, де є матеріалі опонентів чи про опонен-
тів, по пошуковій системі) дата, назва матеріалу, стисло суть, 
інтерактивне посилання).

6. Візуальна інформація. Біг борди, сіті — лайти, банери, плакати, 
листівки, графіті, тощо (дата розміщення чи проклейки, фото, 
місця, по проклейці — оцінка масовості, тенденції).

7. Рознесення агітматеріалів по хатах та інші агітаційні дії 
пов’язані з обходом виборців за місцем проживання (що саме 
розносять, що кажуть, масштаб рознесення, спосіб рознесен-
ня) додати фото.

8. Тенденції та коментарі (відмітити, що змінилось порівняно 
з попередніми періодами якісно та кількісно, інші коментарі 
та прогнози).

Звітує керівник районного штабу
Звіт вислати електронною поштою на адресу: __________________

ДОДАТОК 3 

Форма моніторингу діяльності опонентів 
за ________________________ 201__ року

(Вказати дати тижня, місяць)



1. Добрий день. Мене звати ____________________________. Дехто з вас 
мене знає, а хтось ні. Для тих хто мене знає менше, скажу кіль-
ка слів про себе.

2. Я корінний __________________, народився _____________але так скла-
лось, що більшість мого життя пов’язана з ________________________. 
Тому я наш район знаю можна сказати досконально.

3. За фахом я будівельник. Торговий центр наш, який Ви всі знаєте, 
будував я. І ще багато інших об’єктів. Займаюсь бізнесом. Займа-
юсь благодійністю. Допомагаю (___________________гуртку, церкві, 
тощо) Я член партії _____________ з ____________ року.

4. Я щасливій чоловік та щасливий батько трьох синів. Старший вже 
дорослий, вже допомагає мені в роботі, меншим _____ та _______
роки.

5. Чому йду до _____________________________? Відповідь дуже проста: 
я добре знаю, ЩО потрібно робити в нашому районі і я знаю ЯК це 
робити. (___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Далі кіль-
ка пунктів, які є проблеми і як кандидат збирається їх вирішува-
ти.). Я не чарівник, я добре знаю, що буде не легко, але це мене 
не лякає.

6. Якщо є до мене запитання, з радістю відповім.

ДОДАТОК 4

 Схема виступу кандидата



ДОДАТОК 5

Інструкція з організації зустрічей з виборцями

Підготовка зустрічі:
1. Визначити місце зустрічі, виходячи з:
 � поточних завдань кампанії;
 � цільової аудиторії (співробітники підприємства, ветерани, жителі двору 

чи мікрорайону, покупці ринку або магазину, відвідувачі парку або ди-
тячого майданчика);

 � порядку (проблеми ЖКГ, збереження і створення робочих місць, бла-
гоустрій території, транспортне сполучення);

 � технічних характеристик (освітлення, тепло, шум);
 � можливостей утримання уваги аудиторії протягом мінімально необхід-

ного часу.
2. Поставити до відома органи влади та правопорядку, виборчу комісію 

(при необхідності).
3. Домовитися про надання приміщення (при необхідності).
4. Визначити параметри брендування місця зустрічі (агітаційні намети, 

прапори, символіка Команди).
5. Заздалегідь проінформувати «своїх» (внесених в базу даних) виборців, 

які відносяться до цільової аудиторії, про проведення даного заходу. 
Попросити їх привести на зустріч своїх друзів і знайомих.

6. Якщо зустріч планується зробити резонансною подією, запросити пред-
ставників місцевих ЗМІ (до початку розклеювання оголошень).

7. Надрукувати оголошення про проведення зустрічі. Розклеїти їх за три 
дні до зустрічі в доступних для цільової аудиторії місцях. При необхід-
ності доклеювати.

8. Опублікувати оголошення про зустріч у своїй газеті та місцевих ЗМІ (по 
можливості).

9. Підготувати опорні тези для спікерів команди (або кандидата).
 10. Підготувати роздаткові матеріали (газети, буклети, сувеніри, подарунки).
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 11. Підготувати групу підтримки, члени якої будуть задавати зручні запи-
тання представникам команди, підтримувати їх схвальними вигуками 
та оплесками, відволікати на себе недоброзичливців.

 12. Підготувати групу швидкого реагування для нейтралізації різного роду 
провокацій.

 13. Погодити остаточний сценарій заходу з начальником штабу.
 14. Продзвонити за кілька годин до зустрічі «своїх» виборців, нагадати про неї.
 15. Передбачити можливість поповнення бази прихильників під час зустрі-

чі (бланки прихильників, збір підписів під петиціями, тощо).

Проведення зустрічі:
1. З ранку дня зустрічі перевірити місце заходу. Якщо необхідно, провести 

його прибирання та підготовку.
2. Продзвонити представників місцевих ЗМІ, нагадати їм про захід. Якщо 

треба, забезпечити доставку.
3. Забезпечити необхідні технічні параметри місця зустрічі — поставити 

стіл або стенд, встановити навіс від дощу чи сонця, розмістити звуко-
підсилюючу апаратуру (при необхідності).

4. Брендувати місце зустрічі (поставити агітаційний намет, розгорнути 
партійні прапори).

5. За годину до заходу почати роздавати газету і АПМ за маршрутами пе-
ресування цільової аудиторії, усно запрошувати людей на зустріч.

6. За 40 хвилин до початку заходу висунути до місця зустрічі групу швид-
кого реагування, не афішуючи її.

7. За 20 хвилин до початку заходу вивести на місце зустрічі Групу підтримки.
8. Почати «розігрів» збираються (усні оголошення, музичний супровід).
9. Розгорнути і перевірити фото і відеоапаратуру, звукозаписні пристрої.
 10. За 10 хвилин до початку заходу на місце зустрічі повинні прибути пред-

ставники команди. По можливості особисто привітатися з максималь-
ною кількістю присутніх.

 11. Оголосити про початок заходу.
 12. Надавати слово спікерам, виходячи з ситуації. Ключовий спікер пови-

нен отримати максимум уваги цільової аудиторії.
 13. Обов’язково закликати виборців підключатися до команди, щоб вирі-

шувати проблеми Міста спільними зусиллями.
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 14. Вести фото і відеофіксацію заходу.
 15. Контролювати явку «своїх» виборців.
 16. Група підтримки повинна забезпечити максимальну інтерактивність 

дискусії.
 17. Група швидкого реагування повинна не підпускати до місця зустрічі 

підозрілих осіб, п’яниць, волоцюг, місцевих божевільних.
 18. При необхідності забезпечити нейтралізацію провокаторів.
 19. Організувати збір підписів під петиціями, збір побажань, вимог, наказів 

виборців з обов’язковою фіксацією контактів (поповнення бази потен-
ційних виборців).

 20. Надати повне організаційне сприяння працівникам ЗМІ.
 21. Закрити захід, не чекаючи втрати виборцями інтересу до представни-

ків Команди.
 22. Подякувати всім за увагу і участь. Обов’язково пообіцяти продовжен-

ня співпраці.
 23. Вручити всім охочим подарунки та сувеніри.
 24. Взяти контакти у всіх тих, хто прийшов на зустріч виборців.
 25. Надати можливість виборцям після завершення зустрічі поспілкувати-

ся з представниками Команди в індивідуальному режимі.

Закріплення результатів зустрічі:
1. Протягом дня внести контакти прийшли на зустріч виборців в загальну 

базу даних.
2. Оперативно надати журналістам місцевих ЗМІ прес-реліз, фото, тези та 

коментарі членів Команди.
3. Розмістити репортаж або новина про захід у своїй газеті.
4. Провести моніторинг ЗМІ щодо висвітлення заходу.
5. Продзвонити виборців, що залишили контакт за підсумками зустрічі. 

Подякувати за інтерес до команди. Запросити до подальшої участі 
в кампанії.
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Інструкція з проведення «Добрих справ» 

1. Технологія «Добрих справ» є однією з найкращих на виборах, бо вона 
налагоджує комунікацію з виборцем не на рівні простих обіцянок, не на 
рівні ідеології (а в ідеологію люди вже не вірять) а на рівні реального 
спілкування, реальної користі для людей.

2. При цьому складність полягає саме в тому, щоб не скотитися робіння 
«добрих справ» заради одних тільки добрих справ, коли немає ані ре-
ального спілкування, ані зв’язку добрих справ з кандидатом, ані навіть 
розуміння у людей, хто зробив цю добру справу.

3. Тому по кожній добрій справі ми організовуємо комунікацію з виборця-
ми з метою донести до людей інформацію і максимально залучити їх 
до процесу.

4. Ідеальним є варіант, коли є конкретний ініціатор доброї справи. Наприклад, 
активний член (голова) батьківського комітету садочка, школи, голова бу-
динкового комітету, тощо. Ми просимо його зібрати підписи під листом до 
кандидата з проханням встановити дитячий майданчик (як приклад). Ба-
жано, щоб в реалізації «Доброї справи» брали участь самі жителі. Кожна 
людина пише своє ім’я, прізвище, адресу та телефон. Таким чином вона по-
трапляє в базу нашого кол — центру та отримує інформацію. Кол- центр за-
прошує всіх людей в базі на роботи з установки та на урочисте відкриття. 
Напередодні виборів дзвонить, дякує за співпрацю і запрошує на вибори.

5. В день відкриття наші агітатори, відповідальні за район, де проводить-
ся «Добра справа», роблять поквартирний обхід і особисто запрошують 
всіх людей на відкриття. 

6. Бажано, щоб у встановленні майданчика брало участь якомога більше 
людей. Керувати може сертифікований фахівець, але розвантажувати, 
підносити, подавати повинні прості люди. Сам кандидат теж працює. 
Це спільна робота, це зближує. Обов’язково фотозвіт (фото знадоблять-
ся для нашої газети).
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7. До доброї справи — оголошення на під’їзд (А4, чорно — білі, на принте-
рі). Під час установки помічник роздає календарики кандидата, після 
установки — розклеювання плакатів з інформацією, хто зробив Добру 
справу. (Кольоровий, А4). 

8. При відборі того, що саме вибрати в якості «Доброї справи» на конкрет-
ній місцевості виходимо з таких критеріїв:

 � добра справа має бути корисною для якомога більшої кількості вибор-
ців, що мешкають на даній території;

 � вона мусить мати не разову користь, а довготривалий ефект;
 � передбачає максимально велику залученість самих виборців в реаліза-

цію «Доброї справи»;
 � для отримання максимально великого ефекту від заходу його треба 

«вбудовувати» в інші заходи кампанії. (Дивись Додаток 1. «Чек лист пла-
нування заходу);

 � всіх, хто поставив підписи при підготовці до доброї справи або приєд-
нався до її проведення, в ході пост — заходів, заносяться в базу даних 
з відповідною позначкою для подальшої мобілізацією за допомогою 
колл центру.

Бланк збору проблем виборців.
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ПРИКЛАД

Приблизний зміст розмови з виборцем оператора колл центру.

Перший дзвінок:
Приблизний зміст розмови:
Добрий день, я Наталя (наприклад) з штабу ______________________. Хочу по-

дзвонити вам і подякувати за те що ви долучились до проекту _______________, 
за те, що ви хочете як і вся наша команда зробити наш район місцем ком-
фортним для життя. Далі в залежності від відповідної реакції.

Другий дзвінок:
Запросити на зустріч з кандидатом, на захід, що організував штаб, про-

звітуватись про хід виконання запланованих кандидатом напрямків роботи 
на окрузі.

Третій дзвінок:
Мобілізаційний (за 3—1 дня до виборів).
Тим, у кого мобільні телефони, відправляємо СМС, по стаціонарним — 

дзвонимо.
Приблизний зміст розмови: Добрий день, дзвонить Наташа, штаб   

    . Хочу подякувати за те, що ви з нами і нагадати що завтра вибори 
і від вашого голосу залежить розвиток нашого району. Наша команда — 
Команда (прізвище кандидата) зробить         (район) місцем 
комфортним для життя.



ДОДАТОК 7 

Інструкція агітатора по роботі в наметі

1. Намет — це місце роботи 2-x агітаторів, що включає стилістично оформ-
лений намет, що оснащено розкладним столом, стільцем, і який розта-
шовується в місцях найбільшого скупчення або потоків людей, з метою 
поширення агітаційних матеріалів та агітації.

2. Агітатор — це громадянин України, віком від 18 років, який активно під-
тримує нашого кандидата (на добровільних засадах).

3. Мета роботи агітатора — поширення інформації та агітація за кандида-
та або партію.

4. Агітатори безпосередньо підпорядковуються керівнику агітаційної 
групи.

5. У разі виникнення ускладнень, непередбачених обставин агітатор пови-
нен негайно зв’язатися зі своїми безпосередніми керівниками для от-
римання вказівок щодо вирішення проблем. Агітаторові забороняєть-
ся надавати будь — яку інформацію про свою діяльність будь-якій іншій 
особі. (журналістам, правоохоронцям, тощо).

6. Стіл та стілець в наметі для того, щоб виборець, що виявив бажання 
долучитися до партії або зацікавився кандидатом, партією, міг присі-
сти та заповнити анкету прихильника. Агітатору сидіти на стільці за-
бороняється.

План роботи
1. Намет працює 8 годин на день.
2. План розповсюдження газети на день складає 500—800 примірників га-

зети в день в залежності від потоку людей біля намету.
3. Роздача газети припиняється в разі сильного дощу (настільки сильно-

го, що потік людей припиняється). У випадку, якщо перерва в роботі 
через дощ становить більше години, ви повинні зателефонувати керів-
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никові і запитати вказівок. В разі неможливості виконання плану роз-
повсюдження (мало людей) агітатор повинен доповісти керівнику і за-
пропонувати інше місце розташування намету.

Що необхідно зробити до виходу на роботу
1. Уважно вивчити всі наявні для роздачі інформаційні матеріали, знайти 

відповіді на незрозумілі питання у свого керівника.
2. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом: Ви повинні виглядати акурат-

но, чисто, скромно (не вульгарно). Одягатися потрібно по погоді. Пам’я-
тайте — в очах виборця Ви — обличчя кандидата та партії.

3. Агітатор при виході на роботу зобов’язаний мати при собі справний, 
готовий до роботи мобільний телефон з повністю зарядженим акуму-
лятором.

4. При собі обов’язково потрібно мати паспорт громадянина України.
5. Будьте в доброму гуморі, зберігайте посмішку на обличчі.

Як поширювати інформаційні матеріали і спілкуватися з громадянами
1. Один агітатор стоїть в наметі, інший в деякому віддаленні від намету 

(до 15 метрів) біля потоку людей. Агітатор привітно посміхається пере-
хожим. Промовляючи рекламну фразу (кожен раз нова рекламна фра-
за повідомляється керівником), пропонує друковану продукцію, яку три-
має в руках.

2. Якщо агітаторові поставили запитання, відповідь на який не містять ін-
формаційні матеріали, він повинен відповісти: «Спасибі, що цікавитеся 
нашим кандидатом. Ваше питання дійсно цікаве, впевнений, що на ньо-
го знайдеться відповідь у наших наступних матеріалах. Але я можу по-
ділитися з Вами, чому особисто я став активним прихильником  .  
Я вважаю,   
(аргументи за кандидата надає керівник).
Інформаційні матеріали потрібно роздавати у кількості ОДИН примір-

ник на одну людину. Особам молодше 18 років — інформаційну та іншу 
продукцію не пропонувати.

Не давайте втягнути себе в суперечки. Поважайте іншу точку зору, 
якою б вона не була.
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3. Звертайтеся до громадян тільки на «Ви», незалежно від віку!
Уважно прочитати біографію та газету для того, щоб був фактаж для 

розмови.

Дисципліна роботи в наметі
1. Намет працює 8 годин на день. Робочий день агітатора — 7 годин на 

день та 1 година обідньої перерви. Під час обідньої перерви агітатор мо-
же займатися особистими справами поза наметом. Обідають агітато-
ри по черзі. В наметі агітатору дозволяється тільки пити воду. (їсти та 
курити заборонено).

2. Ви повинні прибути на робоче місце не менш ніж за 15 хв. до початку 
роботи, виконати монтаж намету. Перед монтажем необхідно переко-
натися в тому, що намет не заважає руху пішоходів і транспорту і, в ра-
зі природних катаклізмів (різкі пориви вітру, смерч тощо), не завдасть 
шкоди приватному майну громадян. Також, бажано, продумати спосо-
би кріплення намету до стаціонарних споруд, огорож, інших елементів 
благоустрою.

3. Агітатор привозить з собою на робочу точку інформаційні матеріали 
в перший робочий день. Протягом робочого дня в намет безпосе-
реднім керівником або спеціальною службою доставляються інфор-
маційно-агітаційні матеріали для наступного робочого дня. Ці мате-
ріали агітатори розподіляють між собою і забирають додому. На 
наступний день агітатори привозять з собою дані матеріали в намет. 
Забороняється залишати інформаційні матеріали разом з наметом 
(в разі зберігання намету на місці встановлення тобто у друзів, в кі-
осках, магазинах, тощо).

4. Агітатор несе відповідальність за інформаційні матеріали, та за ціліс-
ність намету під час роботи.

5. Агітатор несе відповідальність за наявність в наметі всіх необхідних 
інформаційно-агітаційних матеріалів в достатній кількості.

6. Агітатор зобов’язаний акуратно і дбайливо ставиться до матеріалів 
(намет, інформаційні матеріали), мати уніформу в чистому, вигладже-
ному вигляді.

7. Агітатор зобов’язаний попередити свого керівника про неможливість 
виходу на роботу (про необхідність заміни) не менше ніж за 24 години.
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8. Якщо ви зустріли друзів або знайомих, працюйте з ними як із звичайни-
ми громадянами.

9. Агітатор зобов’язаний стежити за територією, прилеглою до намету, 
прибирати кинуті на землю наші агітматеріали.

 10. Агітатор зобов’язаний завчасно (не менш ніж за 2 години) попереджа-
ти керівника про те, що агітматеріали закінчуються.

 11. У разі проведення перевірки (міліція, інші правоохоронні органи) агіта-
тор повинен негайно повідомити свого безпосереднього керівника і по-
дальше спілкування з перевіряючим здійснювати згідно вказівок без-
посереднього керівника.

 12. Після закінчення роботи агітатор обов’язково доповідає своєму ке-
рівникові про результати: кількість розданої інформаційно-агітацій-
ної літератури, ситуації, які мали місце під час роботи, робить заявку 
на наступний день за кількістю необхідних агітаційних матеріалів, 
організовує зберігання намету, після чого робота вважається закін-
ченою.

Робота з проблемними ситуаціями
1. Іноді трапляється, що до намету підходять агресивно налаштовані лю-

ди, саме для цього в наметі працюють двоє агітаторів, щоб підстраху-
вати один одного.

2. Якщо до вас підійшла агресивно налаштована людина, то спочатку спро-
буйте залучити її до спокійної розмови («Скажіть, як Вас звати?», «Обра-
зив Вас чимось особисто я?»).

3. Якщо людина налаштована абсолютно не конструктивно і неадекват-
но, її можна ігнорувати (агітатори продовжують працювати, не зверта-
ючи уваги на таку людину, починають розмовляти між собою).

4. Якщо ігнорування не допомагає, тоді можна спробувати відвести таку 
людину подалі від намету, зі словами: «Не будемо заважати іншим, по-
спілкуємося в сторонці».

5. Якщо ситуація виходить з-під контролю — негайно зверніться за допо-
могою до безпосереднього керівника! У разі крайньої необхідності слід 
викликати міліцію.

6. Якщо Вашою діяльністю цікавляться представники міліції, чи інших дер-
жавних органів — негайно повідомляйте своєму керівнику. Необхідно 



102 ДОДАТКИ

спокійно і ввічливо запитати і записати в свій блокнот звання, посаду, 
ПІБ офіційної особи, яка звертається до вас. На вимогу — пред’явіть 
паспорт. (не даючи в руки) і поцікавтеся у чому причина уваги до вашої 
діяльності? При необхідності пред’явіть копію заявки на установку на-
мету в конкретному місці.

7. Пам’ятайте — ми займаємося суспільно-корисною і абсолютно ле-
гальною діяльністю. Право на таку діяльність дає нам Конституція 
України.
Контроль роботи агітатора здійснюється постійно безпосереднім керів-

ником. Крім цього, регулярно проводяться додаткові перевірки співробіт-
никами штабу. Перевірка агітатора здійснюється виключно в рамках да-
ної Інструкції. Виконання вимог Інструкції гарантує позитивну оцінку 
роботи агітатора.

Що робити заборонено
1. Заборонено спізнюватися або передчасно покидати намет, порушува-

ти режим перерв.
2. Не можна говорити неправду про діяльність Кандидата та партії.
3. Заборонено займатися під час роботи своїми особистими справами, 

розмовляти по мобільному телефону (виключення — дзвінки керів-
нику).

4. Не можна забувати документ, що засвідчує вашу особу.
5. Строго заборонено вживати на роботі алкоголь, наркотичні речовини, 

працювати в стані сп’яніння!
6. Заборонено приймати їжу, палити, жувати жувальну гумку під час ро-

боти.
7. Забороняється представлятися тим, ким ви не є.
8. Не можна конфліктувати, вести себе грубо, агресивно. Уникайте сварок 

і бійок, навіть в тому випадку, якщо опонент «почав першим».
9. Не можна сперечатися з представниками міліції та правоохоронних 

органів.
 10. Заборонено проходити повз викинутої інформаційної продукції нашої 

організації, її необхідно прибирати.
 11. Заборонено залишати намет без нагляду.
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 12. Категорично заборонено спілкуватися з представниками ЗМІ (давайте 
їм телефон керівника але лише в тому випадку, коли вони покажуть по-
свідчення кореспондента ЗМІ. Про це потрібно доповісти керівнику, за-
писавши призві ще кореспондента та те, яке ЗМІ він представляє).

 13. Заборонено давати пояснення щодо роботи намету представникам пра-
воохоронних, контролюючих та державних органів (податківці, міліція, 
представники інших організацій та органів влади). Треба говорити: На 
всі питання відповість мій керівник.

 14. Довго розмовляти зі своїми знайомими з питань, не пов’язаних з Ва-
шою основною діяльністю, запрошувати їх в намет.

Від якості нашої роботи залежить наш загальний результат! Успіхів!

Структурні підрозділи штабу:
1. Організаційно-технічний відділ.
2. Юридичній відділ.
3. Відділ по роботі зі ЗМІ.
4. Агітаційний відділ роботи з добровольцями.
5. Відділ планування, аналітики та загального контролю.
6. Спец відділ проектів та оперативного реагування.
7. Приймальня кандидата як складова виборчої компанії по зв’язкам з ви-

борцями (за окремим проектом).

1. Організаційно — технічний відділ
1. Організаційно-технічне забезпечення публічних заходів, згідно графіку 

за участю кандидата і довірених осіб та забезпечення контролю щодо 
їх учасників.

2. Добір площадок-майданчиків, приміщень для публічних виступів 
кандидата та довірених осіб згідно графіку (вчасне інформування 
органів місцевого самоврядування про час та місце публічних за-
ходів).

3. Підтримання контакту з державними органами державними та органа-
ми місцевого самоврядування з установами і організаціями.

4. Здійснення технічної підготовки та випуск рекламно-інформаційної 
продукції.
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5. Організація та упорядкування письмових позитивних відгуків про діяль-
ність кандидата.

6. Створення обліку осіб (адреси, телефони та характер допомоги) яким 
кандидат надав персональну допомогу.

7. Здійснення та відповідальність за своєчасність поштової розсилки 
з урахуванням графіку кампанії. Організація персональних привітань 
(за підписом кандидата) з нагоди дня народження, ювілею, весілля, 
проф. свят та ін.

8. Забезпечення контактів та технічна підтримка зв’язку:
 � з партнерами у виборчій компанії;
 � учасниками широкої коаліції підтримки кандидата;
 � лідерами громадської думки;
 � почесного комітету підтримки кандидата;
 � громадськими організаціями (освітніми, культурними, національними, 

творчими спілками, спортивними, колективами художньої самодіяль-
ності);

 � створення телефонного та e-mail довідника для виконання цієї роботи.
9. Створенням коаліції підтримки кандидата відповідно до проекту.
 10. Формування почесного комітету підтримки кандидата з впливових осіб 

та «лідери громадської думки» з метою публічних виступів з комента-
рями на підтримку ініціатив кандидата.

 11. Організація нарад, зустрічі з особами, що можуть вплинути на хід ви-
борчої компанії (з різної тематики).

 12. Дотримання і контроль загального плану діяльності кандидата (довіре-
них осіб) та графіку ведення агітаційної кампанії з урахуванням інфор-
маційних приводів розробленого агітаційним відділом.

 13. Кадрове та організаційне забезпечення кампанії «від дверей до дверей» 
в два етапи.

 14. Організація та планування спільних нарад підрозділів штабу щодо по-
точної діяльності штабу та стратегічних завдань.

 15. Постійне заповнення спец журналу про поточну діяльність організацій-
ного відділу.

 16. Добір кадрів та технічна організація навчань для потреб виборчої кам-
панії з обов’язковим погодженням з відділом планування, аналітики та 
загального контролю.
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 17. Матеріально-технічний супровід всієї виборчої компанії (забезпечення 
транспортом, необхідними матеріалами та інше).

 18. Здійснення проплат, виплат, внесення застави та відповідальність за 
раціональне використання фонду кандидата (бухгалтерія-каса).

 19. Організація уточнення списку виборців.
 20. Внутрішня координація діяльності структурних підрозділів штабу.
 21. Збір та передача інформації до відділу №5 для аналітичної обробки.

2. Юридичний відділ
1. Створення графіку виборчої кампанії відповідно до календаря закону 

та постійний контроль за його дотримання.
2. Забезпечення роботи штабу необхідною виборчою документацією.
3. Відповідальність за своєчасність та безпомилковість подачі докумен-

тів для реєстрації кандидата, довірених осіб, членів ДВК, ОВК та офіцій-
них спостерігачів.

4. Постійне вживання заходів для унеможливлення зняття кандидата з ре-
єстрації.

5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності ДВК, ОВК, органів місцевої 
влади, політичних партій та конкурентів, що стосуються виборчого 
процесу.

6. Рекомендації з питань агітації та реклами на предмет унеможливлення 
оскаржень.

7. Здійснення контроль за агітаційно-видавничою діяльністю штабу з ме-
тою уникнення помилок, що можуть мати юридичні наслідки.

8. Розробка методичних матеріалів для навчання довірених осіб чле-
нів комісій та офіційних спостерігачів (щодо їх офіційних прав та 
обов’язків).

9. Щоденне відстеження сайту ЦВК, створення архіву матеріалів (поста-
нов, рішень та роз’яснень) ЦВК та ОВК.

 10. Складання переліку найпоширеніших порушень виборчого законодав-
ства що підлягають оскарженню.

 11. Розробка пам’ятка про юридичну відповідальність за порушення зако-
нодавства про вибори.

 12. Пам’ятка та інструкції щодо порядку оскарження дій та бездіяльності 
ДВК для членів ДВК, офіційних спостерігачів, та довірених осіб. Порядок 
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складання актів і подання скарг та терміни оскарження порушень ви-
борчого законодавства.

 13. Порядок та право використання технічних засобів фіксації порушень.
 14. Заходи по уникненню помилок при наповнення та використання вибор-

чого фонду кандидата (інструкції та консультації).
 15. Організація оперативного реагування на зміни до закону, постанови ЦВК 

та ОВК.
 16. Підтримання постійного зв’язку з закріпленим членом ЦВК, ОВК та до-

віреними особами.
 17. Організація та контроль відео і аудіо звіт по кожному засідання ОВК.
 18. За потребою захист інтересів виборчої компанії кандидата в судах та 

прокуратурі.
 19. Контроль за уточненням списку виборців.
 20. «Атака» на конкурента постійні нападки щодо порушень виборчого 

Закону.
 21. Збір та передача інформації до відділу №5 для аналітичної обробки.

3. Відділ по роботі зі ЗМІ
1. Розробка та впровадження графіку роботи відділу з урахуванням орга-

нізації та супровіду медіа-приводів.
2. Налагодження співпраці з місцевим ТВ та регіональними представниц-

твами центральних телерадіоканалів, друкованими виданнями, радіо, 
інтернет виданнями.

3. Підготовка та поширення продукції, (статей, дописів та іншого для ЗМІ), що 
формує позитивний імідж кандидата та доносить до виборців його меседж.

4. Анонсування подій за участю кандидата, інформування громадськості 
про перебіг компанії.

5. Висвітлення діяльності кандидата у ВР анонсування виступів та ініціатив.
6. Розсилка інформації про ініціативи кандидата разом з позитивною оцін-

кою фахівців та впливових осіб.
7. Опрацювання складних текстів з метою спрощення для зрозумілості 

читачеві.
8. Створення адресної бази, підготовка та розсилка прес-релізів, форму-

вання систематизованого архіву розсилки.

http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=27545&ptext=
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://rada.gov.ua/ru
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9. Акредитація журналістів на заходах.
 10. Планування роботи кандидата зі ЗМІ, складання графіку виступу кан-

дидата на ТВ, радіо та прес-конференціях.
 11. Підготовка кандидата до інтерв’ю з актуальних тем, на ТВ, радіо, 

прес-конференціях. З прогнозом «важких» запитань та вдалими відпо-
відями на них. Кандидат забезпечується фактами, аргументами число-
вими-статистичними даними.

 12. Підготовка кандидата до дебатів
 13. Підготовка текстів промов на спеціальні теми.
 14. Участь в «розборах польотів» після публічних виступів та акцій.
 15. Підготовка та проведення прес-конференцій (роздаточні матеріали) 

та спец зустрічей «запитань та відповідей» кандидата з журналіс-
тами.

 16. Після зустрічі з представниками ЗМІ про зміст і перебіг зустрічі обов’яз-
ково поширюється інформація.

 17. Підготовка рекламних роликів для телебачення та радіо.
 18. Моніторинг місцевих ЗМІ на предмет чорного піару та негайна ре-

акція на нього в місцевих ЗМІ через електронку, прес-релізи, теле-
фон-факс.

 19. Створення архіву друкованих матеріалів та аналіз пов’язаних з вибор-
чою компанією публікацій в ЗМІ та інтернет виданнями (аналітичні ви-
сновки передаються відділу №5).

 20. Створення та постійне наповнення сайту кандидата. Підтримка діало-
гу на сайті з виборцями.

 21. Постійна підтримка тісних стосунків з відділом №4.
 22. Створення спільно з відділом №4 фотоархіву кампанії та використання 

на сайті кандидата.
 23. Підтримання дружніх стосунків з пресою та місцевою спілкою журна-

лістів, організація святкування дня журналіста.

4. Агітаційний відділ та відділ роботи з добровольцями
1. Розробка та впровадження графіку агітаційної кампанії з урахуванням 

графіку кандидата та інформаційних приводів. Передача копії проекту 
плану до відділу № 3 та №5.
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2. Спец проект складання та забезпечення компанії «агітаційних по-
їздів».

3. Спец проект розробка та забезпечення компанії «агітаційний на-
мет».

4. Спец проект складання та забезпечення компанії «мікрозустрічі», (як 
аварійного та резервного).

5. Спецпроект створення контактних груп.
6. Забезпечення компанія «від дверей до дверей» та організація контро-

лю за нею.
7. Розробка зразків агітаційної продукції (брошури, календарі, буклети, пла-

кати, листівки, сітілайти, бігборди) та їх подання до відділу № 2.
8. Спецпроект, розробка агітаційної продукції від імені кандидата для 

різних категорій виборців з метою ефективного впливу на них.
9. Складання привабливої біографії та передвиборчої програми кандида-

та спільно з відділом № 5.
 10. Підготовка сценаріїв проведення зустрічей кандидата з виборцями та 

інших масових заходів з залученням відділу № 3. По закінченню нара-
да по оцінці заходу та виявленню помилок.

 11. Створення для виборчої компанію банку ідей та ініціатив кандидата з за-
лученням відділу № 5.

 12. Розробка та реалізація проекту поштова «атака» на виборця з залучен-
ням відділу № 1.

 13. Розробка та реалізація проекту телефонна «атака» на виборця з залу-
ченням відділу № 1.

 14. Розробка та реалізація проекту інтернет «атака» на виборця з залучен-
ням відділу № 3.

 15. Створення спеціального агітаційного транспортного засобу з залучен-
ням відділу № 1.

 16. Придбання засобів озвучення масових заходів, мегафони неменше двох 
з залученням відділу № 1.

 17. Організатор маршів і походів по округу з залученням відділу № 1.
 18. Організація підготовки агітаторів з залученням відділу № 5.
 19. Заходи по залучення добровольців компанії.
 20. Підтримання тісних зв’язків з відділом № 3.
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5. Відділ планування, аналітики та загального контролю.
1. Участь у розробці та контролю за дотриманням графіку ведення кам-

панії з урахуванням інформаційних приводів (відділи № 1,3,4).
2. Участь у розробці загального графіку плану діяльності кандидата (до-

вірених осіб) та контроль за дотриманням.
3. Участь у планування зустрічей з лідерами громадської думки, керівни-

ками гром, орг та спілок.
4. Участь у розробці проекту утворення коаліції підтримки, рекомендації що-

до персонального складу та стратегії залучення, контроль за реалізацією.
5. Участь у розробці проекту утворення почесного комітету підтримки та 

контроль за реалізацією.
6. Планування кампанії «від дверей до дверей» 1 — етап.
7. Обробка даних за підсумками кампанії «від дверей до дверей».
8. Планування кампанії «від дверей до дверей» 2 — етап.
9. Розробка програми активізації виборців у день голосування (як спец 

проект).
 10. Розробка плану роботи в день виборів.
 11. Розробка компанії паралельного підрахунку голосів.
 12. Постійний моніторинг та аналіз рейтингу кандидата та конкурентів.
 13. Визначення графіку проведення соціологічних досліджень:
 � формування переліку питань;
 � обробка результатів досліджень;
 � розробка рекомендацій за підсумками результатів.

 14. Розробка заходів, що створюють перешкоди для опонентів та контроль 
за їх діями з відділом № 6.

 15. Розробка та планування заходів по зміцненню єдності команди.
 16. Визначення та ранжирування питань за важливістю для досягнення 

успіху компанії.
 17. Розробка стратегічних завдань для відділів № 1,4,6 та контроль за їх до-

триманням.
 18. Участь у кадрових призначеннях, визначення професійної придатності, 

право подання на кадрову заміну.
 20. Участь у спільні наради структурних підрозділів штабу та в «розборах 

польотів» після публічних виступів та акцій.
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 21. Розробка меседжу виборчої кампанії.
 22. Створення бази даних виборців.
 23. Створення виборчого «паспорту» округу.
 24. Розробка символіки виборчої кампанії.
 25. Участь у розробці тактичних завдань компанії для кожного відділу.
 26. Здійснення загальної координації зусиль штабу.
 27. Креативна діяльність.
 28. Методологічне забезпечення роботи всіх відділів.
 29. Підготовка — навчання агітаторів.
 30. Підготовка — навчання спостерігачів.
 31. Підготовка — навчання членів виборчих комісій.
 32. Підготовка — навчання довірених осіб кандидата.
 33. Встановлення та підтримання контактів з міжнародним спостережен-

ням за виборами.

6. Спец відділ реалізації проектів та оперативного реагування
1. Організація паралельного підрахунку голосів.
2. Заходи по захисту результатів голосування.
3. Організація заходів згідно розробок, що створюють труднощі для опо-

нентів.
4. Збір інформації щодо конкурентів з метою визначення сильних та слаб-

ких сторін (збір інформації, що доводить непослідовність дій та думок 
конкурента).

5. Організація виконання програми активізації виборців у день голосу-
вання.

6. Підтримання належного громадського порядку підчас зустрічей кан-
дидата/довірених осіб з пресою та громадськістю забезпечення при-
сутності «тіньової» групи підтримки, участь з цією ж метою у інших ма-
сових заходах.

7. Моніторинг агітаційної продукції конкурентів, передача до відді-
лу № 2.

8. Створення архіву агітаційних матеріалів (втому числі публікацій пре-
си співпраця звід ділом № 3).

9. Розробка заходів з метою посилення впливу в ДВК.



111ПОБУДУВАТИ БУДИНОК ЧИ ПАРТІЮ?

 10. Розробка та забезпечення заходів по непричетності кандидата в скан-
далах, що виникатимуть підчас виборчої кампанії.

 11. Організація відео звітів про публічні виступи конкурентів передача від-
ділу № 5.

 12. Розробка та впровадження заходів по захисту конфіденційності ін-
формації.

 13. Створення сателітних організацій.
 14. Розробка та впровадження заходи скеровані на деморалізацію опонен-

тів з метою примусити опонентів втратити віру в свою перемогу (зня-
ти кандидатуру або пасивно вести виборчу компанію).

 15. Планування та втілення заходів по загальній підтримці безпеки компа-
нії та охорони.

 16. Заходи та організація «розвідки» та «контррозвідки» щодо діяльності 
конкурентів.

 17. Створення та функціонування мобільних «тривожних» спец груп, що 
працюватимуть у день голосування на захист результатів виборів.

7. Громадська приймальня кандидата
1. Здійснює прийом громадян згідно графіку.
2. Збирає та систематизує скарги та пропозиції, скеровуючи їх у відповід-

ні компетентні органи та до місцевої влади.
3. Надає безкоштовні юридичні консультації (з певних питань).
4. Допомагає громадянам в складані судових позовів та інше.
5. Поширює агітаційні матеріали серед відвідувачів (заохочуючи до го-

лосування за кандидата).

Штатний розпис
(приблизний, в міру зростання інтенсивності роботи збільшуються штати)

1. Орг-тех відділ — 6 осіб. (Докладні посадові інструкції згідно завдань по-
ставлених перед відділом):

 � Керівник він же керівник штабу: здійснює загальне керівництво шта-
бом та поточне керівництво відділом. Скликає наради всіх відділів для 
корегування поточної та тактичної діяльності.
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 � Заступник керівника відділу організаційних, технічних, господарчих та 
транспортних питань.

 � Заступник керівника відділу з діяльності виборчих комісій відпові-
дальний за кадрове наповнення дільничних комісій та спосте реженням 
на них, організація проведення навчання, керівник компанії в день ви-
борів (виконує інші поточні доручення керівника відділу).

 � Розпорядник фонду — бухгалтер/касир.
 � Оператор ПК при потребі обслуговує відділ № 2.
 � Водій.

2. Юридичний відділ — 2 особи:
 � Керівник — здійснює загальне керівництво та розподіл обов’язків 

(оператора ПК непередбачено оскільки юристи володіють ПК).
 � Юрист — при потребі залучається до роботи громадської прий-

мальні.

3. Відділ по роботі зі ЗМІ — 2 особи:
 � Керівник — прес-секретар — здійснює загальне керівництво та розпо-

діл обов’язків між працівниками відділу (оператора ПК непередбачено 
оскільки журналісти володіють ПК).

4. Агітаційний відділ роботи з добровольцями — 4 особи:
 � Керівник відділу — здійснює загальне керівництво та розподіл обов’яз-

ків між працівниками відділу.
 � Заступник керівника відділу по роботі з добровольцями, кадрового 

забезпечення агітаційної роботи відповідальний за добір агітаторів 
з урахуванням виборчих дільниць та організацію проведення їх нав-
чання (виконує інші поточні доручення керівника відділу).

 � Оператор ПК — обслуговує при потребі відділ № 3.
 � Водій — обслуговує при потребі відділ № 3.

5. Відділ планування, аналітики та загального контролю — 4 особи:
 � Керівник відділу — здійснює загальне керівництво та розподіл обов’яз-

ків між працівниками відділу.
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 � Заступник керівника відділу — по плануванню, контролю та проведен-
ню навчань.

 � Оператор ПК — при потребі обслуговує відділ № 6.
 � Водій — при потребі обслуговує відділ № 6.

6. Спец відділ проектів та оперативного реагування — 2 особи:
 � Керівник відділу — здійснює загальне керівництво та розподіл обов’яз-

ків між працівниками відділу.
 � Заступник керівника відділу — по спец проектам.

7. Приймальня — 4 особи:
 � Керівник приймальні — здійснює загальне керівництво та розподіл 

обов’язків між працівниками приймальні.
 � Заступник керівника — довірена особа кандидата.
 � Юрист — 1 особа.

Всього: оптимальна кількість працівників штабу складає 23 особи.

Група особистого обслуговування кандидата:
 � водій;
 � охорона;
 � прес-секретар (іміджмейкер) або довірена особа.

Мінімальне забезпечення штабної роботи приміщеннями.
 � Приміщення для відділів № 1,2,3,4.
 � Приміщення для відділів № 5,6.
 � Приміщення приймальні.

Орієнтовне матеріально-технічне забезпечення виборчої компанії.
 � Транспорт — 3.
 � ПК — 7.
 � Засобами зв’язку — стаціонарні телефоні апарати — 3.
 � Аудіо техніка (професійні диктофони) — 4.
 � Відеотехнікою — відеокамери — 4.
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 � Сканери — 3.
 � Принтери — 6.
 � Ксерокс — 1.

Громадська приймальня може функціонувати поза структурную вибор-
чого штабу. В структурі не врахована роль керівника виборчої кампанії. 
Керівник виборчої кампанії — «філософ» кампанії (ідеолог кампанії), ва-
гома роль у визначенні кампанії. Щоби штабна структура штабу була міц-
ною, керівник штабу та керівник кампанії повинні користуватися абсо-
лютною довірою кандидата.
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