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В ПЕРШЕ термін „маркетинг” був 
запроваджений в США представни-

ками Гарвардської економічної школи. Як 
пише С.В. Мочерний у своїй праці “Основи 
економічної теорії”: “Поняття “маркетинг” 
походить від англійського слова market – 
ринок і буквально означає роботу на ринку 
щодо вивчення та задоволення всіх потреб і 
побажань споживача. Уперше маркетинг 
починає розроблятись у США з 1902 р...” 
[1, с. 260]. Вони розробили основи механіз-
му управління операціями збуту і торгівлі, 
регулювання ринкових процесів та вивчен-
ня кон’юнктури і закономірностей функціо-
нування ринку. Професор маркетингу Пів-
нічно-Західного університету США Ф. Кот-
лер дає наступне визначення маркетингу: 
“Маркетинг – вид людської діяльності, на-
правленої на задоволення нужд і потреб за 
допомогою обміну” [2, с. 47]. 

На мою думку, основними принципами 
маркетингового дослідження є системність, 
комплексність, регулярність, об’єктивність, 
точність, економічність, оперативність. У 
вступній статті до книги Ф. Котлера 
“Основи маркетингу” Е.М. Пеньковська 
пише: “Успішно діяти в ситуації, що безпе-
рервно міняється, здатен той, хто не просто 
стежить за змінами, а використовує новіт-
ню інформацію для оперативного коригу-
вання своєї діяльності” [2, с. 24]. 

Будь-які дослідження мають бути систе-
матичними, а не випадковими. Це не одно-
разові заходи, а сукупність дій або проце-
сів, що передбачають збирання, записуван-
ня й аналіз даних. Об’єктивність, на мій 

погляд, забезпечується тим, що інформація 
надходить з різних джерел, які, певна річ, 
прагнуть, щоб дані були глибокими та зміс-
товними, адже у противному разі можна 
зробити помилкові висновки. 

Науковий підхід грунтується на об’єкти-
вності, точності й ретельності. Об’єктив-
ність означає, що дослідження здійснюють-
ся без жодних змін і враховують усі чинни-
ки. Висновки не формуються доти, поки не 
зібрано і не проаналізовано всі дані. Точ-
ність досягається через застосування ін-
струментів дослідження, які розробляють і 
використовують дуже скрупульозно. 

Будь-яке маркетингове дослідження по-
чинається з визначення його цілей. Їх може 
бути безліч. Проте, я переконаний, їх мож-
на поділити на чотири групи, що легко іде-
нтифікуються: 
- пошукові – збирання додаткової інформації; 
- описові – детальний опис окремих фактів 
і явищ, а також їх взаємозв´язок і взаємовп-
лив;  
- експериментальні – перевірка маркетинго-
вих гіпотез і форм причинно-наслідкових 
зв´язків; 
- виправдовувальні – підтверджують об’єкти-
вною інформацією вже сформовану думку, 
переконання, позиції або точку зору. 

Політична діяльність також спрямована 
на завоювання та утримання контролю над 
ринком – ринком влади, а через нього – над 
політичною, економічною, соціальною і 
духовною сферами.  

Морозова Е.Г. пропонує називати політич-
ним ринком «систему виробництва і розподі-
лу політичних товарів і послуг (ідей, програм, 
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стилю управління, іміджу лідера), відносно 
ефективно, що забезпечує узгодження знач-
ного числа інтересів конкуруючих між собою 
«продавців» (партій, політиків, бюрократії) і 
«покупців» (виборців, громадян). Політичний 
ринок – це простір, на якому відбувається об-
мін голосів виборців на передвиборні обіцян-
ки кандидатів, лояльність і підтримка грома-
дян – на ті, що проектуються політиками і 
управлінцями рішення; при цьому всі актори 
політичного ринку діють ради досягнення 
власних цілей» [3, с. 5]. 

На мою думку, в даному визначенні по-
літичного ринку є деяка обмеженість, обме-
женість рамками виборчих процесів. І це 
позначається надалі на визначенні розумін-
ня політичного маркетингу як інструмента-
рію лише виборчих кампаній. «Поняття 
«політичний маркетинг, – пише Пушкарьо-
ва, – можна використати лише для позна-
чення політичних кампаній, що ведуться в 
конкурентному середовищі» [4, с. 34]. 

Тому я пропоную піти від вузького по-
няття «політичний ринок» і перейти до 
більш розширеного – «політичне поле». 
Адже політична дія не обмежується тільки 
поняттям «виборча кампанія», а всіма про-
цессами, що виникають на «політичному 
полі»: «Політичний процес, – пише Д.П. 
Зеркін, – це особливий вигляд соціально-
історичних процесів. Його специфічна ме-
жа – досягнення політичними суб’єктами 
загальних цілей за допомогою використан-
ня влади і відповідних норм. Механізм по-
літичного процесу складає взаємодію суспі-
льних інститутів і соціальних груп з їх сві-
домістю і психологією» [5, с. 436]. 

Виходячи з цього, можна було б погодити-
ся з формулюванням поняття «політичний 
маркетинг», даним Т.О. Примаком: “Мар-
кетингові дослідження можна визначити як 
систематичне збирання, опрацювання й ана-
ліз інформації та можливостей” [6, с. 31].  

Однак найбільш вдале, на мою думку, і 
всеосяжне визначення політичного маркетин-
гу дав В.М. Бебик: “Під поняттям “політич-
ний маркетинг” ми будемо розуміти: 

- дослідження політичних структур, по-
літичної культури, банку лідерів і суспіль-
ної свідомості з метою виявлення соціаль-
них та соціопсихологічних настанов елек-
торату, політичної та правлячої еліт; 

- регулювання правовими, адміністрати-
вними та іншими заходами політичних від-
носин у процесі функціонування політичної 
сфери суспільства (насамперед – вибір 
норм представництва та процедур обрання 
виборних органів влади); 

- розробку відповідних іміджів тим чи 
іншим політичним, державним та іншим 
інститутам, ідеям, доктринам, окремим лі-
дерам, особистостям і т.ін.; 

- систему заходів із впровадження у сус-
пільну свідомість відповідних корективів і 
поправок стосовно тих чи інших об’єктів і 
суб’єктів політики тощо” [7, с. 26]. 

Найважливішою складовою політичного 
маркетингу є дослідження особливостей фун-
кціонування всіх політичних інститутів, отри-
мання інформації про діяльність тих чи ін-
ших політичних сил, які оперують на всьому 
політичному просторі. «Метою політичних 
маркетингових досліджень, – затверджує Ме-
лешкіна, – є отримання інформації про полі-
тичний простір, політичний ринок, спожива-
чів інформації або виборців, державні соціа-
льні, економічні, культурні програми або по-
літичних конкурентів, що дозволяють підви-
щити ефективність маркентингової діяльнос-
ті і знизити рівень невизначеності прийнятого 
рішення» [8, с. 292]. 

Для того, щоб найбільш ефективно і ра-
ціонально використати весь арсенал інстру-
ментарію політичного маркетингу по збору 
інформації, весь політичний ринок необхід-
но сегментувати. «Сегменти політичного 
ринку, – пише Мелешкіна, – це соціальні 
групи, які мають різні системи цінностей, 
стиль життя, політичну орієнтацію і таке 
інше» [8, с. 291]. 

Дослідження сучасних політичних проце-
сів методом політичного маркетингу, за моїм 
глибоким переконанням, треба провести як 
прикладними, так і теоретичними способами, 
оскільки прикладні дослідження направлені 
на вирішення гостроактуальних проблем, що 
встають перед політичними акторами – най-
більш істотними суб’єктами політичного про-
цесу. Саме це і є їх основною метою і, на ду-
мку американських політологів Дж. Мангей-
ма і Р. Річи, «може допомогти справитися з 
тим або іншим питанням, що встає перед сус-
пільством» [9, с. 24-25]. 

Теоретичні ж дослідження мають своєю 
задачею пояснення більш фундаментальних 
проблем, основна з яких, як я вважаю, визна-
ти розкриття справжніх механізмів функціо-
нування політичного світу, розглядають про-
блеми, які відповідають «деякій конкретній 
потребі, тобто рішення послужить кращому 
теоретичному пізнанню явища» [9, с. 24-25]. 

Найважливішим елементом дослідження 
політичних процесів є маркетинговий ана-
ліз. „Маркетинговий аналіз передбачає по-
стійне порівняння існуючих теоретичних 
даних, – пише Т.О. Примак, – з одержани-
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ми на практиці результатами, що досягаєть-
ся систематичними маркетинговими дослі-
дженнями. Як наслідок, формується інфор-
маційна база, необхідна для складання різ-
номанітних прогнозів" [6, с. 13]. 

Маркетинговий аналіз формулює основ-
ні, перешкоджаючі суб’єктивізму і свавіл-
лю, вимоги вивчення конкретних проблем, 
пошуку їх найбільш прийнятних рішень і 
визначення необхідних для цього техноло-
гічних коштів і прийомів діяльності, і, по 
визначенню А.І. Соловйова, він “зосеред-
жений на дослідженні конкретних проблем, 
тобто тих елементів дійсності, які торка-
ються різних областей політичного просто-
ру і не мають суворо певних, однотипних 
джерел, зв’язків і інших аналогічних пара-
метрів” [10, с. 432]. 

Особливості політичного маркетингово-
го аналізу як специфічного рівня дослі-
дження політичних процесів визначаються 
цілим рядом причин і обставин. Як точно 
помітив відомий філософ і політолог К.С. 
Гаджієв, “у більшості історичних і соціаль-
но-політичних явищ причина і слідство не-
рідко в своїй взаємодії впливають один на 
одну: причина народжує слідство, яке в 
свою чергу стає самостійною силою, здат-
ності впливати на первинну причину і 
трансформувати її” [11, с. 528]. 

Тільки в контексті наявної ситуації, що 
склалася, маркетинговий аналіз і повинен 
розкривати причини виникнення конкретної 
проблеми, пояснити її симптоми і зміст від-
повідних чинників, обгрунтувати міру їх по-
ширеності, визначити динаміку і перспективи 
розвитку. “Суспільно-політичні явища, – пи-
ше Гаджієв, – характеризуються динамізмом, 
постійною мінливістю, підверженістю безліч 
випадковостей, непередбачуваних зовнішніх 
впливів, що надто утрудняє їх аналіз в рамках 
скільки-небудь строго детермінованих при-
чинно-слідчих зв’язків” [11, с. 526-527]. 

На мою думку, в рамках маркетингового 
аналізу сама ситуація (подія) розглядається 
як деяка цілісність, що володіє власною ло-
гікою, джерелами рушення, межами зрос-
тання і іншими параметрами. У цьому зна-
ченні маркетинговий аналіз повинен раціо-
налізувати і описувати стихійну логіку по-
всякденності. «Політичні феномени, – по-
мічає Гаджієв, – безсумнівно, представля-
ють інтерес передусім в тому стані, в якому 
вони знаходяться в даний момент. Задача 
політолога складається в з’ясуванні їх стру-
ктури, складових елементів, функцій, умов 
для нормального функціонування, співвід-
ношення і взаємодій один з одним і так да-

лі. Але такий аналіз був би одностороннім 
і, отже, ще не розкриває адекватно суті по-
літичних явищ без урахування історичного 
фону, ідейно-теоретичної і соціально-
філософської підоснови» [12, с. 11]. 

Я вважаю, що маркетинговий аналіз 
принципово зорієнтований на відображен-
ня унікальних, одиничних подій і ситуацій. 
Прикладна орієнтація маркетингового ана-
лізу передбачає рішення деяких універсаль-
них задач при дослідженні ситуації: 

- розділення умов, зовнішнього контекс-
ту і локалізованих в їх кордонах подій; 

- виявлення просторово-тимчасових па-
раметрів ситуації, що показують основні 
обмеження діючих акторів; 

- обчислення всіх діючих в даних обста-
винах суб’єктів; 

- оцінки співвідношення сил цих суб’єктів; 
- найважливіших акцій і інтеракцій; 
- конкретних передумов, причин і чинни-

ків, що впливають на поведінку суб’єктів; 
- слідств виникаючих подій. 
Складність рішення цих задач очевидна. 

“Дослідити закони, – пише А. Епінас, – явищ, 
що здійснилися, – одне, а діяти згідно з обста-
винами справжніми або майбутніми і прокла-
дати дорогу націям до невідомого майбутньо-
го серед умов, що безперервно змінюються, – 
абсолютно інше” [13, с. 176]. 

Політичну оцінку ситуації можна допов-
нити застосуванням психологічних, соціо-
логічних, антропологічних, культурних і 
інших способів аналізу різних аспектів по-
ведінки суб’єктів. „Щоб поступ здійснюва-
вся й надалі, – стверджував Баландьє, – по-
трібно краще дослідити природу й сутність 
політичного. Така мета виправдовує діалог 
суміжних дисциплін і зобов’язує до нього" 
[14, с. 189]. 

Основні труднощі застосування маркетин-
гового аналізу, на мою думку, пов’язані з 
умінням взаємозв´язувати різні підходи і тех-
ніку дослідження ситуації, “зістикувати” ви-
сновки й інформацію, отриману внаслідок 
застосування якісно різних методик, оскіль-
ки, за образним вираженням М. Догана і Д. 
Пелассі, “кожний метод, який використову-
ється соціальними науками, що дозволяє ви-
робляти правила, обмежений певними рамка-
ми” [15, с. 37]. 

Таким чином, дієвість політичного мар-
кетингу в прикладному і теоретичному пла-
ні можна звести до його функціональності. 
Як пише В.М. Бебик, відомий в Україні по-
літтехнолог і політолог, “…можна відокре-
мити такі функції політичного маркетингу: 

1. Формування інформаційного банку, 
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який складається з даних статистики, різ-
них форм урядової і неурядової звітності, 
результатів досліджень у галузі економіки, 
політики, психології, демографії і т.ін. 

2. Розробка методів і обробки даних ін-
формаційного банку, виділення ключових 
показників, які найбільш повно характери-
зують об’єкти і суб’єкти політики. 

3. Оцінка і аналіз умов політичного рин-
ку, маркетингового мікро- і макросередови-
ща. (Під мікросередовищем розуміють су-
купність сил, які діють під безпосереднім 
контролем або керуються даною партією, 
соціальною групою, лідером тощо; під мак-
росередовищем – глобальні фактори: еко-
номічні, соціальні, політичні, психологічні, 
демографічні і т.п.). 

4. Аналіз ринкових можливостей тих чи 
інших партій, суспільність інституцій, ідей, 
особистостей. 

5. Розробка оціночних і прогнозних мо-
делей політичного попиту, життєвого цик-
лу об’єктів і суб’єктів політики (партій, 
програм, ідей, лідерів) та політичної пове-
дінки останніх. 

6. Аналіз ефективності політичного марке-
тингу та коригування обраних форм і методів 
політичної діяльності тощо” [7, с. 26-27]. 

На сучасному етапі розвитку політичних 
процесів у всьому їх різноманітті і багато-
гранності інструментарій політичного марке-
тингу, його потенціал нашими політологами, 
на жаль, залишається мало запитаним. Оволо-
діння методикою маркетингових досліджень 
дасть ще більші можливості в рішенні най-
складніших задач по аналізу політичної об-
становки, яка склалася, що дозволить надалі 
складати надійні прогнози і перспективи роз-
витку політичної ситуації як в Україні, так і в 
міжнародних відносинах.  
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