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 “Качка дезінформачка: політична 
просвіта” – соціальний освітній про-
ект, який має на меті підвищити рівень 
політичної грамотності громадянського 
суспільства шляхом проведення освіт-
ніх онлайн курсів про виборчий процес, 
роботу політтехнологів, а також огляду 
каналів через які виборці споживають 
рекламу і дізнаються інформацію про 
кандидатів.

Олена Мойсеєнко
керівниця

Аліна Дармосюк
піарниця
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дизайнер
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лектор курсу
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лектор курсу
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сценарист відеороликів

Ростик Гудзь
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КОМАНДА

 Про проект 01 / 20

     Довідка

Проект “Качка дезінформачка” реалізується Інститутом міста (Львів) за під-
тримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна.

*Персонаж Качки дезінформачки не є продуктом виборчих технологій
жодної із українських політичних сил. Образ Качки дезінформачки має
суто освітній характер для висвітлення маніпулятивних технологій під час
виборчих кампаній за період 10 років.

Качка дезінформачка суворо забороняє копіювати та поширювати вебінари, 
брошуру та інші матеріали курсу повністю або частково без посилання на 
першоджерело.

Погляди, висвітлені у брошурі, належать учасникам команди Качки дезін-
формачки, та можуть не збігатися з офіційною позицією Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна.



Місцеві вибори 2020 стали першими ви-
борами у незалежній Україні за відкри-
тими партійними виборчими списками. 
Такі списки стали ще й рейтинговими, 
а це означає, що виборець напряму 
отримав можливість обирати представ-
ників місцевої влади. Саме таку виборчу 
модель Україні рекомендували міжна-
родні організації, зокрема GRECO. І це 
величезний крок у розвитку демократії 
в Україні. Проєкт цього закону з 2008 
року обговорювався у ВРУ та був при-
йнятий лише в 2019 році. 

На жаль, низка зауважень до вибор-
чого законодавства не була врахова-
на, зокрема у розділах, які стосуються 
політичної реклами, замовних політич-
них сюжетів і новин в ЗМІ (“джинси”), та 
обмежень виборчих фондів. Відсутність 
реальних дебатів та рівного представ-
ництва всіх політичних сил у медіа спо-
творюють загальну картину виборчого 
процесу і роблять майже неможливим 
потрапляння нових політичних сил, які 
не фінансуються великим бізнесом та 
фінансовими групами.

Також однією з перепон потрапляння 
нових політичних сил та місцевих партій 
не національного масштабу став 5% 
виборчий бар’єр. Це відсоток голосів 
які необхідно набрати політичній силі, 
щоб її представники змогли отримати 
мандати депутатів.

Тож, загальна картина виборчого за-
конодавства виглядає так

*виборча квота – кількість голосів для отримання одного мандата.
*Дивіться вебінар про фальсифікації на виборчих дільницях

Особливості місцевих виборів 2020: 
зміни до виборчого законодавства
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ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ
+ Різні кандидати від партій на окру-

ги (рейтингова система) та відкриті
списки. Тобто, від 5 до 12 кандидатів
від однієї партії можуть балотува-
тися на одному окрузі (ч.5 ст. 219
Виборчого кодексу).

+ Укрупнення виборчих округів.
+ Одночасне висунення кандидата.

Одна особа може бути висунута
кандидатом на посаду лише одно-
го сільського, селищного, міського
голови від організації партії або в
порядку самовисування (ч.7 ст.221
Виборчого кодексу).

НЕДОЛІКИ
- Зовнішня реклама та пряма агітація.
- Нелімітоване фінансування вибор-

чого фонду.
- 5% бар’єр та 25% виборча квота. До

ради зможуть пройти лише ті партії,
які отримають більше 5% голосів у
цілому по місту / району / області;
кандидат від партії проходить тоді,
коли набирає 25% і більше від ви-
борчої квоти.

- Величезна виборча застава для кан-
дидатів на посаду міського голови.

Як наслідок - дезінформаційні та “джин-
сові” кампанії стали основним методом 
ведення політичної боротьби, що при-
зводить до:
• сакралізації образу кандидата;
• масової джинси в ЗМІ;
• кишенькової фейкової соціології;
• виникнення “ботоферм”;
• прямого та непрямого підкупу;
• прихованої агітації через масові

заходи.

https://www.youtube.com/watch?v=n9vAtzhilXo&t=8s&fbclid=IwAR3B9_g3q_Rn6ASmghBT99BEFeQ6BUDzYaYgPO2sUQb47EQe_9V4AY1CyPw&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0


Як кожна організація чи установа, пе-
редвиборчий штаб має свої відділи та 
сфери відповідальності. Тож, як вигля-
дає штаб із середини?

Керівник штабу – переважно політич-
на впізнавана особа, яка добре орієн-
тується  в виборчому окрузі та добре 
знає місцевих чиновників та політичні 
“розклади”. Зазвичай займається орга-
нізаційною та контролюючою функцією 
у партії. Досить часто це довірена особа 
кандидата на окрузі або лідера партії 
(у національному масштабі).

Ідеологічний відділ – “серце штабу”: 
маркетологи, політологи, соціологи, 
політтехнологи. Вони створюють голов-
ний продукт виборчої кампанії – образ 
кандидата, позиціювання, виборчу та 
агітаційну стратегію і матеріали. 

Організаційний відділ – “руки шта-
бу”, займаються організацією агітацій, 
масових заходів, зустрічей з виборцями 
тощо. Частіше за все сюди входить ще 
юридичний та фінансовий супровід.

Медійний відділ – 5 років тому він був 
частиною ідеологічного відділу, але у 
зв’язку зі зростанням медійних мож-
ливостей став самостійним напрямком 
діяльності у партії. Ця команда співпра-
цює із ЗМІ та соцмережами; організовує 
та в загальному забезпечує присутність 
кандидата та партії у медіа; створює 
контент кожного дня та займаються 
його розповсюдженням.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 
ШТАБУ І КЕРІВНИКА ШТАБУ

Про штаб і політтехнологів 03 / 20

Часом, через непрозоре фінансування 
партій та неконкурентні умови, виборчі 
штаби та їхні медійні відділи займаються 
створенням “недостовірних” та “пере-
більшених” новин щодо діяльності партії 
(“джинси”), а також розповсюдженням 
відвертих фейків.  На місцевих виборах 
2020 року зафіксували безліч порушень 
виборчого процесу, якими найчастіше 
займались представники партії / нагля-
дачі / члени територіальних виборчих 
дільниць. Це здебільшого стало можли-
вим через низьку явку на виборах.



Неодноразово під час виборів з’явля-
ються нові обличчя, які “змінять країну 
на краще і змінять вже завтра”. Цілком 
ймовірно, не варто поспішати із довірою 
до їхніх слів. Можливо, нові обличчя 
не такі вже й нові і насправді за ними 
стоять дуже знайомі “старі лиця”.

Якщо досвідчені політичні структури 
ще можуть виправдати себе десяти-
річним збирання коштів, благодійними 
внесками та державним фінансуванням, 
то в нових політичних проектах цього 
просто немає. 

Нові ж партії, за своєю кількістю членів 
як правило поміщаються на один диван. 
І тоді логічне питання:
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САКРАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ 
КАНДИДАТА

Звідки такі великі кошти на агітацію?
Якщо це позика, то як вони її будуть по-
вертати?

Існує ймовірність, що такі партії можуть 
бути короткостроковими політичними 
проектами. І тому, при підборі кандидата 
або партії, за який віддаєте голос на ви-
борах, можна зробити помилку: підтри-
мати начебто “самостійного” кандидата 
або маленьку невідому партію і витратити 
свій голос даремно.

Чому?

Тому, що рада будь-якого рівня  виключ-
но колегіальний орган, який приймає 
рішення більшістю. І навіть “чесний супер-
мер” повинен співпрацювати з більшістю.



У розпал передвиборчої кампанії не-
можливо сховатися від агітації, особли-
во на телебаченні. Проте, треба пам’я-
тати, що в нашій країні не заборонена 
ні політична реклама, ні проплачені 
сюжети у новинах і ток-шоу (так звана 
джинса). А 99% власників телеканалів 
бізнесмени та керівники великих фі-
нансово-політичних груп. 

З огляду на це, правдивість інформації, 
яку подають з ТБ та рівність представ-
лення політиків на екранах викликає 
великі сумніви.

А білбордова реклама в нашій країні 
це дійсно витвори мистецтва:
 ˁ лозунги беруть з соціології і потім їх 

обробляють політтехнологи;
 ˁ кольори підбирають психологи;
 ˁ розміщення елементів та шрифти — 

спеціальні дизайнери;
 ˁ фото роблять коштовні фотографи 

разом з іміджмейкерами;
 ˁ потім їх коригують професійні ре-

дактори;
 ˁ коли готові декілька різних макетів, 

їх “проганяють” через фокус групи;
 ˁ аж тоді вже розміщують у кількості 

не менше 2500 на країну.

МАСОВА РЕКЛАМА 
ТА “ДЖИНСА” В ЗМІ

Про поширення інформації про 
кандидатів і маніпуляцію
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*Дивіться вебінар про Маніпуляція через зовнішню рекламу і ЗМІ

https://www.youtube.com/watch?v=utS4wmTqVp0&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=6&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0


Середня вартість 
розміщення білборда:

10 000 грн/шт
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У 2020 році Facebook та Telegram ста-
ли найбільшими розповсюджувачами 
фейків.

Чому? 

Тому що створити несправжній акаунт 
і накрутити туди підписників справа 
одного-двох днів. І чим більше бачимо 
новину, тим більше їй довіряємо.

“БОТОФЕРМИ” ТА РЕКЛАМА 
В СОЦМЕРЕЖАХ
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*Дивіться вебінар про політичну рекламу у соцмережах та освітній відеоролик Як не
збожеволіти в Інтернеті

Люди схильні довіряти інформації з но-
винних порталів, але в Telegram віднос-
но дешево можна купити пост майже на 
будь-якій новинній платформі. 
А середній бюджет замовної медіа-хви-
лі в соцмережах і ТБ коштує приблизно 
60 тисяч $

Бюджет політичної реклами тільки од-
ного Facebook у вересні - жовтні 2020 
сягнув понад 3 млн $

https://www.youtube.com/watch?v=fO92tKDR9AE&fbclid=IwAR2LzaTKAbOREjvKaUUQ6pKFWFEwV1UyXM1UBrUz-3i6kYBb5NpExQZNSs0&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=6Rfdpf6Wagw&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=11&fbclid=IwAR2UZd17B1KcLpYJOOhUU2G4gfj-m9ve9Hd3ezNQ8hvv4bujHa3d9I3tkD8&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=6Rfdpf6Wagw&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=11&fbclid=IwAR2UZd17B1KcLpYJOOhUU2G4gfj-m9ve9Hd3ezNQ8hvv4bujHa3d9I3tkD8&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0


У ЗМІ та соцмережах публікують рей-
тинги партій та кандидатів. Є щоквар-
тальні заміри, які показують рейтинги 
політичних сил / кандидатів та соціаль-
но-політичні настрої населення. Але під 
час виборів ми бачимо «нові», «закриті», 
«унікальні» соціологічні опитування, які 
до того у мережі не фігурували.

Як же фільтрувати такі соціології?

• Передвиборчі рейтинги ще не ви-
рок і не результат виборів. Часто в
українських реаліях ранні рейтинги
політиків і результати виборів дуже
відрізняються. Це результат вдалої /
невдалої виборчої кампанії суб’єкту
виборів (партія / кандидат). І став-
ка «лідерів» цих рейтингів йде на
те, що люди за своєю психологією
хочуть голосувати за переможців,
щоб їхній голос не пропав.

• Замовники соціологічних опитувань
можуть маніпулювати соціологічною
похибкою (наприклад, в кандидата
«А» - 10% +/-2, а в кандидата «Б»
- 11% і теж +/-2%. Ці +/-2% і є похиб-
ка).  Якщо замовник кандидат «А»,
то в публікації своєї соціології він
може від конкурента відняти 2%, а
собі додати 2% і тим самим матиме
вищий рейтинг.

• Замовник може вставити в спи-
сок ймовірних кандидатів якогось
технічного кандидата. Наприклад,
відому особу чи публічного діяча,
який, не маючи намірів балотуватись
на вибори, набирає однаково або
більше, як і конкурент замовника.
Ця технологія використовується для
знецінення підтримки конкурента,

КИШЕНЬКОВІ ТА ФЕЙКОВІ 
СОЦІОЛОГІЇ
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*Дивіться вебінар:  Соціологія, як засіб маніпулювання суспільною думкою
А також освітній відеоролик Як не втрапити у пастку соціологів та маркетологів

особливо якщо конкурент і замовник 
має яскраво виражені ідеологічні 
відмінності. Проте, в історії Украї-
ни ця технологія вже зіграла злий 
жарт із замовником, і ці «технічні» 
кандидати соціологічних опитувань 
ставали реальними кандидатами на 
виборах.

• В соцмережах «гуляє» реклама фей-
кових рейтингів. Це сірі технології,
які розповсюджують зі сторонніх
облікових записів, а на самі заміри
рейтингів роблять нікому невідому
соціологічну кампанію, або взагалі
«малюють» рейтинги з використан-
ням несправжніх соціологічних кам-
паній / підмінюють на звіті одну-дві
літери відомої кампанії.

https://www.youtube.com/watch?v=odEo8qijbc0&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=7&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=1m2RjHZ7s48&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=3&fbclid=IwAR1YrRrsN_osLfvIG8OLB8zBDI27M0xSX-JLHQ-ni3-UDvlbTY_s9HVVBOo&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0


Зранку до вечора, від народження до 
смерті нас “супроводжує” діяльність 
ради громади та її виконавчі органи чи 
комунальні інституції. Коли ми зранку 
вмиваємось, йдемо на зупинку, їдемо 
тролейбусом чи автобусом на роботу, 
намагаємось знайти через вуличну на-
вігацію потрібний будинок, пробуємо 
оплатити через смартфон комунальні 
послуги, гуляємо в парку та викида-
ємо сміття – це все відповідальність 
місцевої ради, обраних нами місцевих 
депутатів, таголови громади.

Зокрема саме депутати ради громади 
затверджують:
• бюджет та програму соціально-е-

кономічного розвитку де визначено
цілі яких хоче досягти місцеве са-
моврядування цього року;

• стратегію розвитку громади та про-
грами розвитку різних галузей (озе-
ленення, будівництва доріг, освіти,
медицини тощо).

Ухвалюючи рішення, депутати міської 
ради та виконавчі органи відповіда-
ють за:
• освітні заклади (садочки, школи, гім-

назії, позашкільні навчальні закла-
ди, професійне навчання): ремонти,
техніка, харчування;

• медичні інституції (первинна та
вторинна медицина): ремонт за-
кладів, закупівля техніки, меблів та

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ МІСЬКА 
РАДА?
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*Деталі у вебінарі: Навіщо нам депутати місцевих рад і що з ними можна робити?

Про місцеві вибори, повноваження 
та маніпуляції кандидатів в депутати 
місцевих рад

реагентів, кількість та якість послуг, 
допомогу керівникам інституцій в 
залучення кадрів;

• культурні та мистецькі організації
(бібліотеки, театри, молодіжні цен-
три, кінотеатри): модернізація, ре-
монти, закупівля обладнання, про-
ведення фестивалів.

Депутати також через свої рішення 
впливають на:
• що та де будується, кому та на яких

умовах передається комунальна
земля;

• озеленення та благоустрій;
• освітлення та енергоефективність;
• якість водопостачання та теплопо-

стачання;
• розвиток комунального транспорту;
• дорожню інфраструктуру.

Місцеве самоврядування має в своєму 
арсеналі інструменти для допомоги 
підприємцям:
• спростити надання дозволів на роз-

міщення тимчасових споруд, рекла-
ми, вивісок, землі та будівництва, 
підключення які надають комунальні 
підприємства тощо;

• пропонувати інвестиційні проекти;
• встановлювати конкурентні ставки

місцевих податків та зборів;
• проводити чесні та конкурентні пу-

блічні закупівлі.

https://www.youtube.com/watch?v=Qlz_7wk2M_s&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=2&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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Статус депутата місцевої ради передба-
чає його підзвітність перед виборцями і 
обов’язок діяти виключно в їхніх інтер-
есах. В депутата є як унікальні можли-
вості: подавати депутатські звернення, 
організувати невідкладний прийом, 
вимагати проведення перевірки, так і 
обов’язки: регулярно звітувати перед 
виборцями, інформувати про свою ді-
яльність, вирішувати проблеми гро-
мади.

Пам’ятайте:

1. депутат місцевої ради не отримує
заробітної плати  за свою депутат-
ську діяльність; депутати місцевих
рад фактично є волонтерами;

2. депутат не будує доріг, не ремонтує
школи, не реконструює площі, не
встановлює освітлення. Це роблять
за кошти платників податків  вико-
навчі органи міської ради та різні
комунальні інституції безпосередньо
або через проведення публічних
закупівель наймають підрядників;

3. немає «депутатських фондів» чи ок-
ремих «депутатських програм». Є
кошти платників податків які витра-
чаються на цілі визначені міською
радою;

4. група виборців за певною проце-
дурою може дати депутату доручен-
ня яке він зобов’язаний виконувати:
доручення має бути реалістичним,
відповідати законодавство та бути
в компетенції місцевої ради.

ДЕПУТАТ МАЄ

ініціювати та контролювати ви-
рішення проблем на території де 
Ви живете

Якщо не встановлюють світлофор, пішо-
хідний перехід не освітлений, розбитий 
тротуар, з’явились незаконні МАФи та 
нелегальна реклама, а виконавчі ор-
гани ради бездіяльні, то варто зверну-
тись до обраного депутата. Для цього 
прийдіть на прийом до нього, надішліть 
офіційне звернення чи напишіть йому 
про це в соціальних мережах. 

контролювати щоб виконавчі ор-
гани, ради та інші комунальні ін-
ституції якісно надавали послуги 

Одна з ключових функцій депутата – 
контрольна. Невчасно вивозять сміт-
тя, отримуєте необґрунтовані відмови 
від міських службовців щодо надання 
дозволів, в школі вимагають здавати 
додаткові гроші на ремонт, не якісно ре-
монтують парк чи тротуар – залучайте 
до контролю депутатів місцевої ради. 

ініціювати цікаві проекти для 
розвитку громади

Якщо у вас є цікава ідея для розвитку 
громади або Ви побачили в іншому місті 
реалізований унікальний громадський 
проект – запропонуйте його депутату 
ініціювати в раді. Наприклад, зробити 
унікальний благоустрій, нестандарт-
но спроектувати парк, ревіталізувати 
бібліотеку чи будинок культури, ство-
рити діючий центр розвитку району 
тощо. Місцевий депутат може допомог-
ти зкомунікувати з відповідальними 
службовцями та підказати що робити 
для досягнення успішного результату.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ 
ТА ЯК МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ ЖИТЕЛЯМ?
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*Дивіться освітній відеоролик про Повноваження депутатів місцевих рад

https://www.youtube.com/watch?v=JWug8WyCDSg&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=5&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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змінювати правила та процедури 
роботи місцевої влади

Депутати затверджують на засіданні 
ради місцеві правила та процедури. 
Якщо Ви бачите складну процедуру, 
застарілі чи несправедливі правила, то 
через депутата можете започаткувати 
зміни. Особливо, якщо це стосується 
правил благоустрою, розміщення ре-
клами, управління землею, містобуду-
вання, озеленення, діяльності кому-
нальних інституцій тощо. 

допомагати 
в самоорганізації 

Якщо Ви плануєте провести громадські 
слухання, організувати консультації 
з жителями, заснувати ОСББ чи ОСН, 
об’єднати жителів на певній території, то 
сміливо йдіть по допомогу до місцевого 
депутата. Ефективний та професійний 

депутат може поділитись успішними 
практиками організації таких заходів 
у вашій чи сусідніх громадах.

відстоювати права мешканців та 
боротись із беззаконням

Хтось незаконно будує будівлю, не за 
призначенням або не ефективно вико-
ристовує комунальне майно, вимага-
ють хабар? Обов’язково звертайтесь 
до депутатського корпусу. Депутат 
місцевої ради може вимагати усунення 
правопорушення та вимагати від пра-
воохоронних органів відреагувати на 
незаконні дії чи бездіяльність. Дієвим 
може бути в таких випадках виклик на 
засідання ради представників право-
охоронних органів, створення тимчасо-
вої контрольної комісії ради, організація 
зустрічі з керівництвом прокуратури, 
СБУ, поліції.



Три найпоширеніші маніпуляції від 
кандидатів у депутати місцевих рад:

1. обіцяють створити нові робочі місця:
Насправді депутати можуть напряму
створити лише робочі місця в комуналь-
ному секторі. Через розширення кіль-
кості працівників у виконавчих органах
ради чи створення нових комунальних
інституцій. Робочі місця створюють в
приватному секторі. Місцева рада може
сприяти в розвитку підприємництва.
Запропонувати підприємцям інвести-
ційні проекти, дерегулювати надання
дозвільних документів чи ухвалити про-
грами підтримки підприємців.

2. обіцяють знизити тарифи на кому-
нальні послуги:

Насправді, сесія міської рада не за-
тверджує тарифи на централізоване 

Щоб вас не обманули на місцевих вибо-
рах кандидати – Качка дезінформачка 
нагадає хто за що відповідає!

«

ЩО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ 
ДЕПУТАТ?

13 / 20

водопостачання, водовідведення чи на 
централізоване теплопостачання. Місь-
ка рада може підвищити якість кому-
нальних послуг через виділення коштів 
на модернізацію мереж провести аудит 
відповідних комунальних підприємств 
чи впровадити зручні електронні форми 
оплати за послуги.

3. обіцяють дуже швидко реалізувати
великі інфраструктурні проекти:

Насправді, будівництво автомобільної 
розв’язки потребує великих коштів з 
бюджетів, розробки проектно-кошто-
рисної документації, проведення екс-
пертизи, проведення закупівлі та вико-
нання робіт. Тобто процес може тривати 
декілька років.»
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLzKDeluQUqXOWXMv8Y8iNEOWip3xEfkp1


“Печерна людина” – приходить у день 
виборів на виборчу дільницю і обирає 
суто з того, що “намальовано” на стіні 
з описами кандидатів і їхніх програм.

“Експерт” – вивчив(ла) всі програми 
кандидатів, передивився(лась) всі ТБ-
шоу і може самостійно зайняти будь-
яку посаду  у державі. Буде півдня 
ходити по виборчій дільниці і порів-
нювати програми кандидатів. А коли 
правоохоронці попросять залишити 
дільницю - швидко проголосує за того, 
кого обрав(ла) минулого разу, бо його 
прізвище швидше знайшов(ла).

“Аукціонер” – головне у виборчій про-
грамі для цього виборця – вартість обі-
цянок: пенсія / зарплата / стипендія 
на 100 чи на 200 більша? Тут головне 
політикам не помилитись у своїх роз-
рахунках.

“Ностальгуючий” – гібридний підвид 
виборця. Передивився(лась) ТБ-шоу, 
і думає, що став(ла) експертом, а на 
справді голосує за тих, хто пообіцяє 
більше. Так склалося, що він (вона) жив 
ще тоді, коли, на його(її) думку, було 
краще і тепер може довести це п’ятьма 
різними способами. Таке схрещування 
видів – дуже небезпечне для розвитку 
громади й країни загалом.

ТЕСТУВАННЯ: 
А ЯКИЙ ВИБОРЕЦЬ ВИ?
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*Дивіться вебінар про непрямий підкуп та освітній відеоролик про Підкупи на виборах

Рекомендації всім, або як 
не попасти в пастку маніпуляції

“Шопоголік” – байдуже що, байдуже як. 
Головне, щоб була гарна обкладинка й 
обов’язково новий кандидат чи партія. 
Кожного разу потрібно “купити” щось 
новеньке та модне.

“Детектор зради” – прийде на вибори, 
зіпсує бюлетень, напише що всі погані, 
хоча жодної програми не прочитав(ла). 
І обов’язково викладе фото з бюлете-
нем у соціальній мережі  (а це, до речі, 
претензія на адміністративну відпові-
дальність).

“Фанатик” – від виборів до виборів вже 
25 років голосує за одну і ту саму полі-
тичну силу, байдуже де вона була, які 
посади її члени займали, адже головне 
в житті – це послідовність.

“Виборець звичайний” – підготу-
вався(лась), прийшов(ла), проголосу-
вав(ла). Бо знає, що це його(її) грома-
дянський обов’язок перед державою і 
це його персональна відповідальність 
за майбутнє!

https://www.youtube.com/watch?v=i2PIvmWvgm4&fbclid=IwAR12-MtJyIV0NxnXUoAkHSOhFQGqKywJ2hUQa_WU1ycMCb1t8eHrjAn3zYk&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=HROEteQ96vg&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=12&fbclid=IwAR0M91r6_mfBWsKiT958BJDquIJ5Z1U8En8M3IsauerzynCWLNULaP_tgws&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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Ознайомтесь з декларацією партії 
та її лідерів.

Дізнайтеся на сайті Мін’юсту дату 
реєстрації партії.

Подивіться програму партії. У про-
грамі немає конкретики? Скоріш 
за все така партія на одні вибори.

Чи реально виконати їхні обіцянки 
з огляду на повноваження та кіль-
кість представників у цій раді?

З якими партіями, що мають шанси 
на проходження до ради, він буде 
об’єднуватися після свого обрання?

Уважно перевіряйте соціологічні 
дані, краще на офіційних сайтах 
цих кампаній. Читайте й аналізуйте 
самостійно і не ведіться на пости з 
соцмереж та малих неавторитетних 
ЗМІ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИБОРЦЯМ
17 / 20

*Дивіться освітній відеоролик про Псевдообіцянки політиків

Задумайтесь, звідки у конкретної 
партії така кількість фінансів, осо-
бливо якщо партія створена не-
щодавно?

Який в них в цілому бюджет кам-
панії, якщо білборд дає не більше 
5-7% впізнаванності?

Якщо сумніваєтесь в новині – за-
питайте в Google, він підкаже.

Бачите соціологію? Зайдіть на офі-
ційний сайт авторитетної соціоло-
гічної компанії і перевірте.

Якщо політик обіцяє побудувати 
метро/міст/школу за півроку – 
перевірте в пошуковику / на сайті 
міської ради чи існує взагалі такий 
проект.

https://www.youtube.com/watch?v=1NSYan9B9sE&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&index=10&fbclid=IwAR0LNLm3mnquL_TZZnyJWvgsz7-yExew59n39I1xhFYRrnvfBLTBjuT9VFc&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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*Дивіться освітній вебінар про маніпуляції політичних штабів

Під час виборів часто партійні штаби 
залучають як агітаторів студентів або 
пенсіонерів. Це робиться не для ефек-
тивності роботи, а задля економії пар-
тійних коштів. І кожного разу чуємо як в 
якомусь штабі не заплатили за роботу 
агітаторам, членам ТВК чи працівни-
кам офісу (особливо за останній місяць 
роботи).

1. Якщо Ваша робота в офісі, напри-
клад дизайнер, консультант тощо і 
зарплатня досить висока – зробіть 
ФОП: договір між ФОПом та Вибор-
чим фондом легко підписати й тоді 
закон буде на вашому боці.

2. Намагайтесь домовитись на най-
вищому рівні за свою роботу: не з 
15-м заступником, а з головою штабу 
чи навіть кандидатом. Менше по-
середників  – більша вірогідність 
отримати гроші.

Дуже важко з цим боротись, оскільки й 
самі агітатори офіційно є волонтерами 
і ніхто не узаконює свої трудові відно-
сини, а отже і не може після виконаної 
роботи піти до суду.

Проте, якщо Ви потрапили в таку си-
туацію, є декілька варіантів боротьби 
зі “штабістами”, які вирішили заробити 
собі Вашим коштом:

3. Репутація – головне, що є в партії. 
Коли Ви бачите таку несправедли-
вість, найефективніший інструмент 
– зробити інформацію публічною. 
Якщо це група студентів – влаштуй-
те невеликий мітинг під штабом, по-
вірте, під час виборів це приверне 
увагу.

4. Розповсюдьте цю інформацію в со-
цмережах: вони швидко зрозуміють, 
що повернути кошти буде дешевше, 
ніж потім відмивати репутацію ре-
кламою.

https://www.youtube.com/watch?v=kx3Umf0ql04&t=119s&fbclid=IwAR3KgN3o3LGoCyvy8xPIqIj6gpLTZeH2TeJXXQFTyO7OgO-3w9ILUycR7Dk&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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Методичні рекомендації розроблені 
лектором курсу “Качка дезінформачка: 
політична просвіта” на основі аналізу 
документів Групи держав Ради Європи 
проти корупції (GRECO)  та  законодав-
чих актів України.

• Провести перепис населення, який 
чітко зафіксує справжню кількість 
виборців на місцях.

• Заборонити всю політичну рекламу.

• Регламентувати рівну кількість ефір-
ного часу для всіх суб’єктів вибор-
чого процесу.

• Обмежити внески у виборчі фонди 
та посилити контроль за ними.

• Зменшити виборчу заставу на ви-
борах.

• Знизити прохідний бар’єр до 2%.

• Запровадити державну програму з 
популяризації процесу виборів для 
підвищення явки, можливо навіть з 
веденням законодавчого примусу 
для виборців.



Видання цієї брошури стало можливим завдяки фінансовій підтримці 
Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна.

Брошура не призначена для продажу.

Сторінка проекту Качка дезінформачка у Facebook
Відеолекції “Качка дезіфнормачка: політична просвіта” в YouTube
Відеолекції “Качка дезінформачка: онлайн курс” в YouTube

https://www.facebook.com/duck.disinformation/
https://www.youtube.com/watch?v=n9vAtzhilXo&list=PLzKDeluQUqXOQvY9anWAR33o3_lhxqiUG&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=zzzZXdkNIgQ&list=PLzKDeluQUqXOWXMv8Y8iNEOWip3xEfkp1&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
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