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ВСТУП
Актуальність теми. Україна зробила свідомий вибір, обравши для себе
європейську інтеграцію, як стратегічний напрям розвитку. Політико-правовий
та економічний європейський простір стали основними зовнішньополітичними
пріоритетами на всіх рівнях держави. Демократизація суспільства, політична та
соціальна толерантність є запорукою досягнення даної мети.
Невід’ємною складовою цих процесів є активна участь населення у
формуванні ефективного механізму народовладдя, шляхом виборів органів
владі на всіх рівнях. Основний закон України чітко декларує цей принцип.
Стаття 38 Конституції України говорить, що громадяни мають право брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Однак досвід показує, що на разі
безпосередня участь громадян у політичному житті суспільства ще не набула
активних форм. Тому реальним показником в даному випадку залишається саме
участь громадян у виборах.
Можна сміливо стверджувати, що преференції виборців є основними
детермінантами формування державної політики та поширення демократичних
процесів, які притаманні глобальному політичному процесу. Водночас
механізми формування владних структур в Україні знаходяться в полі складних
трансформаційних

процесів,

оскільки

наша

держава

належить

до

пострадянського політичного простору. Становлення української державності
проходить турбулентний та суперечливий шлях. Існує чимало проблем при
проведенні

виборів,

адже

політична

свідомість

в

умовах

суспільних

перетворень може виступати об’єктом маніпуляцій та ангажування, заміть
активного осмислення політичних потреб, цінностей, інтересів, нації.
Дослідження ціннісно-нормативних основ електоральних вподобань,
механізмів

дії

існуючих

моделей

електоральної

поведінки,

вивчення

територіальних особливостей голосування дозволить структурувати українське
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суспільство, сприятиме балансу інтересів виборців, зниженню регіональних
суперечностей.

Це стане поштовхом до розв’язання тяглої проблеми

українського суспільства – відсутності взаємодії та контролю влади зі сторони
виборців. Також необхідність дослідження даної проблеми полягає у тому, що
існує проблема розходження між реальним волевиявленням громадян та
кінцевими результатами виборів. Це спонукає до нових пошуків у даному
напрямі політичного становлення держави та запобіганні фальсифікацій в
майбутньому.
Електоральна поведінка не є статичною, це явище, яке динамічно
розвивається та зазнає впливу як довгострокових так і короткострокових
чинників. Не зайвим буде згадати, що 2014 рік був надзвичайно важким та
певною мірою унікальним в історії незалежної України. За цей час держава
пережила ряд суттєвих потрясінь, та проведення двох позачергових виборів.
Оскільки хронологічно найближчими до нас є вибори Парламенту, які
відбулись у жовтні, то

доцільним буде провести аналіз електоральної

поведінки саме у їх розрізі.
Об’єктом дослідження виступає електоральна поведінка громадян України на
виборах Парламенту в жовтні 2014 року.
Предметом дослідження є характеристики, залежності та фактори, що мають
вплив на електоральний вибір громадян України.
Метою

дослідження

є

визначення

особливостей

та

закономірностей

електорального вибору населення України через призму позачергових
парламентських виборів у жовтні 2014 року.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
Здійснити аналіз вже відомих моделей електоральної поведінки в
соціологічній літературі;
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Знайти ступінь відповідності між електоральним вибором українців
та детермінантами характерними для різних моделей;
З’ясувати основні мотиви

голосування на основі попередніх

виборів спираючись на існуючи розробки українських науковців;
Дослідити

характер

регіональних

детермінант електоральних

орієнтацій;
Визначити

залежності

між

соціально-демографічними

характеристиками та електоральним вибором реалізованим на
виборах до парламенту 2014 року;
Проаналізувати зміни в мотивах електорального вибору, що
відбулися протягом років незалежності;
Стан наукової розробленості проблеми: Досліджувати електоральну
поведінку на пострадянських теренах почали в кінці 80 – х років XX століття, а
в українській соціології це питання почали розробляти лише в середині 90-х
років. Зокрема великий вклад у висвітлення даного питання внесли такі
науковці як О.Вишняк, Є.Головаха, Н.Паніна, В.Паніотто, В.Полторак,
І.Бекешкіна,

В.Ворона,

В.Хмелько,

Ю.Сурмін,

В.Чигрин,

І.Мартинюк,

С.Макєєв, А.Ручка, М.Шульга, В.Оссовський та інші вітчизняні теоретики.
Що стосується базових уявлень про феномени політичної влади, то їх
можна відшукати в працях Платона, Арістотеля, Т.Гоббса, Ж-Ж.Руссо, Ш.
Монтеск’є, В.Паретто, М.Вебера, Т.Парсонса, та інших. Стосовно дослідників,
які торкались вивчення безпосередньо електоральної поведінки, варто
пригадати засновників «мічиганської школи» Е.Даунса, Е.Ноеля-Нойман,
С.Ліпсета, С.Роккана. Вони проводили свої дослідження здебільшого на
теренах західноєвропейських країн і США, де соціальна структура є відносно
сталою та стабільною. Отже ці моделі буде неправомірно адаптовувати під
українське суспільство.
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Методи дослідження: відповідно до мети і завдань в роботі використано
ряд взаємопов’язаних методів дослідження, таких як : загально - науковий,
системний аналіз, порівняння та узагальнення, для вивчення робіт вітчизняних
та зарубіжних авторів, моніторингу та історичний для визначення існуючого
стану проблеми, моделювання та принцип детермінізму для виведення на цій
основі різних аспектів виборчого процесу та електоральної поведінки.
Щодо спеціальних методів, насамперед варто виділити соціологічний,
який полягає у аналізі даних соціологічних досліджень, статистичних даних та
даних соціологічного моніторингу.
Наукова новизна отриманих результатів :
Узагальнено існуючі теоретичні концепції та підходи і уточнено
поняття «електоральна поведінка»;
Проведено

ретроспективний

аналіз

характеру

голосування

українських виборців на виборах до Верховної Ради;
Виявлено нові залежності у характері голосування за політичні партії;
Обґрунтовано динаміку зміни настроїв після виборів, яка притаманна
українському суспільству;
Дістало подальший розвиток формування нових моделей та концепцій
електоральної поведінки українських виборців.
Теоретична та практична цінність роботи полягає в тому, що
проведене узагальнення теоретичних підходів може бути використано
дослідниками для комплексного розуміння електоральної поведінки, та
доповнює наявну теоретичну базу. Разом з цим отримані практичні результати
та висновки можуть виступати підґрунтям для подальшого моделювання
електоральної поведінки українських виборців, розробки нових теоретичних
концепцій соціологами. Досліджена проблема має безпосередній стосунок до
подальшого суспільно-політичного розвитку країни та вдосконалення виборчої
системи.
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Структура магістерської роботи: робота складається зі вступу, чотирьох
розділів (9 підрозділів), висновків та пропозицій, списку використаної
літератури. У вступі обґрунтовується наукова актуальність теми, визначаються
об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, наукові методи дослідження.
Загальний обсяг дисертації 110 сторінок, з них основного тексту 99 сторінок,
список використаних джерел охоплює 85 найменувань.
Апробація результатів дисертації: матеріали роботи було викладено на
XVIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів
Дні науки ФСП 2015 «Гуманізм та антигуманізм у подоланнях конфліктів
сучасності», а також

на Міжнародній науково практичній конференції з

соціології «Великі війни – великі трансформації: історична соціологія 20-го
століття 1914 -2014».
Публікації:
1. Сав'як У. І. Аналіз електоральної поведінки громадян України під час
позачергових виборів Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року / У. І.
Сав'як // Міжнародна науково практична конференція з соціології «Великі
війни – великі трансформації: історична соціологія 20-го століття 1914 2014» (Збірник матеріалів) / – Київ, 2014. – С. 211 – 212.
2. Сав'як У. І. Ефект «спіралі мовчання» як феномен у формуванні
електоральних орієнтацій / У. І. Сав'як // XVIII Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів та аспірантів Дні науки ФСП 2015
«Гуманізм та антигуманізм у подоланнях конфліктів сучасності» (Збірник
матеріалів) / – Київ, 2015. – C. 156-157
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
1.1.

Місце та сутність електоральної поведінки в системі виборчого
процесу

Право вільно обирати народом своїх представників у владі, та впливати
на політичну спрямованість уряду є без сумніву фундаментальною складовою
демократії. Сьогодні без вільних, чесних, регулярних виборів, на яких
громадяни мають можливість виражати власну волю, неможливо уявити жодну
цивілізовану країну світу. Мільйони людей, незважаючи на залякування та
переслідування, віками захищали та відстоювали своє право обирати та бути
обраними. Стаття 21 Загальної Декларації Прав Людини ООН 1948 року
наголошує, що воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля
повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні
провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного
голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу
голосування [70]. Як зазначив Ю.Шведа посилаючись на дослідження
С.Хангтінгтона про три хвилі демократизації, саме вибори стали причиною
послаблення та повалення авторитарних та диктаторських режимів під час
третьої хвилі демократизації [53, C.14]. Завдяки останній більш ніж 60% країн
світу змогли отримати правлячі сили, які були обрані вільним та відкритим
шляхом на засадах політичної конкуренції. Шарль Луї Монтеск’є в своїй праці
«О духе законов» згадував про принцип виборчого процесу наступним чином:
«Ясно, ведь, что монархия, при которой лицо, заставляющее исполнять законы,
считает себя выше законов, не имеет такой надобности в добродетели, как
народное правление, при котором лицо, заставляющее исполнять законы,
чувствует, что само подчинено им и само несет ответственность за их
исполнение» [2, C. 179].
На міжнародному рівні виборчий процес регламентується рядом
документів, в яких закріплені норми міжнародного права, актами міжнародних
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організацій.

Так окрім вже згаданої Загальної декларації Прав Людини,

стандарти демократичних виборів закріплені також у Міжнародному пакті про
громадянські і політичні права 1966 р, Міжнародній конвенції про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації 1966 р, Конвенції про заборону всіх форм
дискримінації щодо жінок 1979 р, Європейській Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 р, Декларації Міжпарламентського
союзу «Про критерії вільних і чесних виборів» 1994 р, Документі
Копенгагенської наради Конференції з людського виміру Наради з безпеки та
співробітництва у Європі (сьогодні – ОБСЄ), прийнятому 29 червня 1990р.
Крім цього варто згадати Європейську комісію «За демократію і право», більш
відому як Венеціанська Комісія, яка 19 жовтня 2002 року затвердила Кодекс
належної практики у виборчих справах. Хоча положення таких актів прийнято
відносити до так званого «м’якого права», так як вони носять в основному
рекомендаційний характер, Україна, як член Ради Європи, повинна прагнути до
імплементації даних норм у національне виборче законодавство [5, С. 29-31].
Стосовно виборчого законодавства безпосередньо всередині нашої
країни, то тут існує ряд проблем. В першу чергу це пов’язано з тим, що інститут
виборів є найбільш нестабільним у конституційному законодавстві України. За
роки незалежності склалась тенденція вносити зміни до закону напередодні
самих виборів, оскільки це не обмежено іншими нормами права. Така негативна
практика мала місце фактично напередодні проведення усіх виборів, особливо
при виборах народних депутатів України. Звісно ж постійна зміна «правил гри»
дестабілізує політичну систему та має негативний відбиток на процедурі
проведення демократичних виборів. Тому створення стабільного системного
виборчого

законодавства

потребує

додаткового

фундаментального

доопрацювання. Що стосується позачергових виборів Парламенту 2014 року, то
тут суттєвими змін у законодавстві з моменту проведення виборів 2012 року не
відбулося. Однак було скорочено бюджетні видатки та термін виборчої
кампанії з 60 до 45 днів. Не знайшов підтримки у діючому на той час
парламенті законопроект про запровадження пропорційної системи виборів з
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відкритими виборчими списками. Тому ці вибори відбулись за змішаною
системою.
Можна без сумніву стверджувати, що вибори є ключовою складовою
політичного процесу як в Україні, так і за її межами. Визначальною
характеристикою партисипації громадян у політичному житті країни є саме
участь у виборах. Для того, щоб стати повноцінним учасником політичного
життя країни, сформуватись як громадянин із власними позиціями та
орієнтаціями, індивід повинен пройти політичну соціалізацію. Ф. Ільясов
визначає політичну соціалізацію, як процес включення індивіда в систему
владних відносин та структур [21, С.17]. Поступово засвоюючи соціальні норми
в рамках певних інститутів, усвідомлюючи власний статус та роль, визначаючи
своє місце в соціальному просторі та формуючи власні соціально-політичні
орієнтації, людина проходить етапи політичної соціалізації. Завершальним
етапом є здійснення та реалізація певних форм політичної поведінки.
Саме поняття «політична поведінка» має декілька визначень. Відома
російська дослідниця О. Мелешкіна, говорить, що часто для опису політичної
поведінки використовують такі поняття, як «політична участь», «політична
активність», «політична діяльність». Варто погодитись з нею в тому, що
подекуди ці поняття помилково не розмежовують. В зарубіжних джерелах для
позначення політичної поведінки використовують термін political behavior
(іноді action).

О. Мелешкіна пропонує визначити політичну поведінку, як

суб’єктивно вмотивований процес, в якому знаходить місце той чи інший вид
політичної діяльності. Разом цим під політичною діяльністю розуміється вся
сукупність форм діяльності політичних акторів, обумовлених прийняттям
певної політичної позиції та пов’язаних із досяганням цілей та реалізацією
владних інтересів [27, С.152].
Український дослідник А.Литовченко пропонує тлумачити політичну
поведінку як процес взаємодії індивідів і груп з різними проявами політичної
реальності. До політичної поведінки належать різні форми політичної участі,
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політичної активності або пасивності, а також голосування [47, С. 294–295].
Якщо перше визначення більше акцентує увагу на процес отримання певного
особистого результату для суб’єкта політичної діяльності, то друге охоплює
більш широкий спектр суспільного буття та краще ілюструє багатогранність
даного явища.
Деякі автори вважають, що політична поведінка може розглядатися як
будь-яка форма участі в здійсненні влади або, навпаки, у протидії владі. Отже
ключовим елементом політичної поведінки є політична участь, яка в першу
чергу зосереджується на діяльнісному компоненті.
М. Вебер у своїй праці «Політика, як покликання та професія» виділив
три рівні політичної участі. Це професійне заняття політикою, участь у політиці
―за сумісництвом‖, ―випадкова‖ участь у політиці [8, С. 654].
Власне на професійному рівні знаходяться індивіди, які ґрунтовно
займаються політикою, та можна сказати присвятили їй життя. Це можуть бути
як безпосередньо політичні лідери, так і політтехнологи, журналісти, тощо.
На другий рівень, або «за сумісництвом», дослідник відніс активістів
партій та суспільних рухів, які беруть участь у політичному житті ситуативно.
Однак нас цікавитиме третій рівень, який об’єднує найбільшу частку громадян,
що беруть участь у виборах, а також в акціях протесту чи підтримки. Хоча й
Вебер назвав цей рівень «випадковою участю», проте значення для політичного
життя країни він має доволі непересічне.
Справжнє зародження політичної участі велика кількість дослідників
пов’язують із трансформаціями традиційного суспільства, що відображені у
теоріях модернізації. С.Хантінгтон у своїх дослідженнях в рамках даних теорії,
зазначав, що ріст політичної участі власне у традиційних суспільствах
детермінується змістом процесів політичної модернізації. Тобто посилена
політизація стає наслідком залучення груп населення, які раніше були поза
суспільним життям, до модернізаційних процесів. Відбувається зростання рівня
політичної свідомості серед широких мас населення, нові соціальні групи
стають все більше брати участь в політичному житті [60, С.768].
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Якщо розглянути, що власне собою переставляє політична участь, то
український науковець Е.Клюєнко зазначає, що здебільшого дослідники
розглядають її як різновид поведінки, або стосунків індивідів в політиці. При
цьому варто уточнити, що мова йде або про участь тільки в санкціонованому,
легітимному політичному процесі, або в політичному житті в більш широкому
розумінні, охоплюючи також несанкціоновані, а інколи і насильницькі дії.
Тому, враховуючи даний аспект, у західній соціології розмежовують два типи
політичної участі.
1. Перший тип називають «конвенціональна участь». Він передбачає участь
у так званій легітимній політичній діяльності в ситуації стабільної
політичної

системи,

тій,

що

не

порушує

нормальний

перебіг

демократичних процесів.
2. Другий тип – «не конвенціональна», або як її називають ще протестна
участь. Її характерною особливістю є те, що вона не є частиною
повсякденного, стабільного політичного процесу, а відбувається в умовах
політичної кризи. Вносить дестабілізацію та створює певний рівень
соціальної напруги [24, С.47].
Якщо однією з форм політичної поведінки є політична участь, то в свою
чергу наймасовішою формою останньої є участь електоральна, яка набуває
певних моделей електоральної поведінки. Саме поняття «електоральна
поведінка» є багатофакторним, та трактувалось з різних позицій. Найчастіше в
його зміст вкладалась участь в голосуванні. Тому електоральну поведінку
можна віднести до конвенціонального типу політичної участі. На думку одного
з класиків української електоральної соціології О.Вишняка електоральна
поведінка – це зумовлена певними установками та умовами діяльність
громадян, спрямована на реалізацію виборчих прав (включаючи і право не
брати участі у виборах) [35, С. 330]. Однак варто наголосити, що в цьому
визначені втрачено власне чинники та детермінанти, які перетворюють
діяльність на постійний процес. Поведінка виборця включає накопичення та
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аналіз інформації, прийняття рішення, які вже потім знаходять своє
відображення у акті вибору. Отже електоральну поведінку варто розглядати не
просто як синонім діяльності, а піддавати комплексному аналізу.
Перші аматорські спроби проведення електоральних опитувань були
здійснені ще наприкінці 19 століття, їх публікація в ігровій формі виконувала
розважальну функцію для громадян. На початку 20 ст. у США за ініціативи
провідних ЗМІ почали проводитись перші серйозні опитування потенційних
виборців. Саме Америка стала центром зародження електоральних досліджень,
адже на той момент система демократичних виборів в країні вже була відточена
багаторічним

досвідом.

Пізніше

постала

проблема

професіоналізму

у

проведенні таких опитувань, результати яких досить часто викликали сумніви,
поступово сформувався запит на розробку більш глибинного методологічного
та методичного апарату досліджень. Як наслідок було створено інститути
дослідження та прогнозування виборів. Це були комерційні організації, які
залучили до своєї роботи професіоналів у галузі соціології, політології,
психології. Поряд із практичними проектами поступово почали зароджуватись
та розвиватись теоретичні концепції що намагались трактувати фактори та
детермінанти електоральної поведінки. Наприклад, Чарльзом Мерріамом була
заснована чиказька школа досліджень політичної поведінки. Тут проводились
різноманітні експерименти, які згодом стали підґрунтям біхевіористського
напряму в політичній соціології. Далі центр теоретичних досліджень
електоральної поведінки перемістився в Інститут Соціальних досліджень і
Центр опитувань Мічиганського університету та Бюро прикладних досліджень
при Колумбійському університеті. Там працювали над своїми концепціями
Е.Кембел, Д.Лайкерт, П. Лазерфельд та інші [1, С. 174-183].
Інтерес до вивчення електоральної поведінки та її детермінант почав ще
активніше зростати на Заході після Другої Світової Війни. В кінці 40-х на
початку 50-ї років досліджувались процеси, які супроводжували вибори, та
робились спроби їх пояснення. Однак такі спроби наукових досліджень не
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одразу знайшли підтримку. Наприклад під час виборів президента США 1948
році інститут Геллапа оприлюднив результати дослідження, які, як виявилось
пізніше, суттєво розходились із фактичними результатами виборів. Це було
сприйнято, як своєрідний протест американського виборця проти того, що йому
«вказували» за кого голосувати. Е.Ноель-Нойман зазначає, що «свобода»,
«незалежність», «таємниця» які знаходяться в розпорядженні виборця, були
перенесені в теорію ймовірностей, що викликало напруження та непорозуміння
в оцінці зв’язку прогнозів та результатів виборів [33, С.41].
Приблизно в цей же період у США виникла наука під назвою
«псефологія». Її назва походить від слова «псефос», що означає камінь, який за
свідченнями античних авторів вільні мешканці Давніх Афін опускали в урну
для голосування замість бюлетеня. Постанови, які приймались Народними
зборами в Афінах, називались «псефісмами». Фактично об’єктом вивчення
даної наукової течії є вибори. Вона використовує соціологічні методи, але все ж
таки породжена політологами. Сам термін «псефологія» був придуманий в 1949
році, а вперше використаний вже в 1952 вченим із Оксфорда Ф.Гарді. Як
зазначає О.Б.Подвинцев, посилаючись на Д.Батлера, псефологія охоплює все
предметне поле електорального аналізу, включаючи законодавчі конструкції,
виборчі системи, поведінку індивідів, підбір кандидатів, проведення кампаній
партіями та ЗМІ, опитування громадської думки, статистичні дослідження та
електоральну географію». Псефологія розроблялась та вдосконалювалась
тривалий час англійськими дослідниками, та в країнах, де британці мали вплив
(наприклад Канада, Австралія), але згодом вона набула поширення і в інших
розвинених країнах світу. Згаданий вже російський політолог О.Подвинцев, в
рамках псефології, стверджує, що

головним елементом електоральної

поведінки є волевиявлення виборця в момент голосування. Однак він також
розглядає такі фактори обумовлення поведінка виборця , як виборча система,
економічна ситуація в якій відбувається передвиборча кампанія, політична
культура, традиції політичної поведінки, значення рівня виборів, ступінь
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конкуренції серед претендентів, інтенсивність передвиборчої боротьби, та,
навіть, погодні умови [36, С.6].
Вслід

за

США

дослідження

електоральної

поведінки

знайшло

розповсюдження також в Європі. Наприклад у Франції було створено
Французький інститут досліджень громадської думки, пік активної діяльності
якого припав на 60-ті рр. 20 століття. Поступово в монополіста почали
з’являтись конкуренти, які і на сьогоднішній день займають потужні позиції на
ринку (наприклад Ipsos).

Широкого поширення набували дослідження

механізмів прийняття рішень та політичного вибору електорату, а не лише
намір голосувати за конкретну партію чи кандидата.
Також в повоєнні роки в Німеччині Е.Ноель-Нойман створила Інститут
демоскопії, який займався прогнозуванням виборів. Разом з цим було відкрито
феномен «спіралі мовчання» та інші теоретичні концепції, які пояснювали
похибки у розходженні результатів прогнозів та фактичних результатів виборів.
Ці концепції не втрачають своєї актуальності і сьогодні [32, С.31].
Що стосується досліджень електоральної поведінки на вітчизняних
теренах, то ця тема для українських дослідників є відносно новою. О.Вишняк
зазначив, що до кінця 80-х рр. XX ст. теоретичні та прикладні дослідження
електорату були відсутніми не лише через політико-ідеологічні міркування, а й
через відсутність самого об’єкта таких досліджень – вільних демократичних
виборів, а отже і альтернативи при голосуванні для виборців. За ситуації коли
явка на виборчих дільницях складала 99,9%, і стільки ж підтримували на
виборах єдиних партійних безальтернативних кандидатів, то спрогнозувати
результати так званого «волевиявлення» міг будь-хто, без спеціалізованих
навиків чи знань. Перші альтернативні вибори народних депутатів СРСР були
проведенні лише в 1989 році. Хоча вони були ще далеко від демократичних
через відсутність багатопартійності та вільної преси, все ж у соціологів з’явився
ресурс, щоб в невеликих масштабах вивчити електоральні установки, та
апробувати свої методики. Власне перші заміри проводились перед 1 і 2 туром
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голосування за вибори народних депутатів СРСР в 465, 467 територіальних
виборчих округах, та 33 національно-територіальному виборчому окрузі Києва.
Опитування, проведене Відділенням соціології Інституту філософії АН УРСР,
охопило від 500 до 600 респондентів з округів, та було здійснено методом
анкетування за місцем проживання та методом телефонного інтерв’ю.
Посилаючись на І.Мартинюка, О.Вишняк констатує, що хоча вибіркова
сукупність не зовсім коректно віддзеркалювала генеральну, все ж таки було
успішно визначено кількість виборців, які мали намір брати участь у виборах. А
при повторному голосуванні коли була підозра про зрив виборів через неявку,
цей прогноз мав вагоме практичне значення [9, С.81].
Разом з цим, вже у другій половині 90-х років на вітчизняному
політичному просторі почали з’являтись нові поділи спектру політичних сил.
Якщо раніше це були здебільшого комуністично - націоналістичні ліві та
націонал-демократичні праві, то згодом почали відбуватись ідеологічні
розходження в середині цих таборів. Також запровадження змішаної виборчої
системи поставило нові викликами як для технологів при побудові політичних
кампаній так і для дослідників при виявленні певних тенденційних
залежностей. Всі ці фактори посили інтерес, а головне сформували запит на
дослідження електоральної поведінки в пострадянській Україні. Далі із
вдосконаленням та розвитком електоральної системи почали з’являтись основи
теоретичних концепцій електоральної поведінки, та робились спроби аналізу
методів досліджень та прогнозів, зокрема такими дослідниками як О.Петров,
О.Вишняк, Є.Гловаха, В.Полторак та інші.
У транзитивних суспільствах, де відбуваються соціально-економічні
злами, політичні та ціннісні трансформації можна спостерігати високу
політичну активність громадян, або ж навпаки глибоку апатію. Останню
називають абсентеїзмом (з лат. abcens – ―відсутній‖), і визначають його, як
нехтування людьми своїми політичними правами, а в першу чергу ухилення від
участі у виборах. Є багато причин чому люди відмовляються голосувати. В
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залежності від мотивів виділяють такі форми абсентеїзму, як політичний,
економічний,

соціальний,

аполітичний.

Основними

мотивом

відмови

голосувати на виборах при політичному абсентеїзмі є розчарування людини у
всіх кандидатах (чи партіях) їх програмах. Таким чином виборець намагається
висловити їм свій протест, адже вони не відповідають на його потреби. Також
за даної ситуації виборець може не вірити у чесність проведення виборів. При
економічному та соціальному абсентеїзмі індивід висловлює протест складній
економічній чи соціальній ситуації, яка склалась в країні. Він не вірить, що
ймовірні кандидати чи політичні сили зможуть виправити поточний стан речей.
Аполітичний абсентеїзм полягає в тому, що людина просто не цікавиться
політичним життям взагалі і в неї відсутній інтерес зокрема до виборів. Як
бачимо, політичний, соціальний та економічний абсентеїзм поєднує зневіра
електорату, що негативно проявляється на явці в день виборів [54, С.82]. В світі
прослідковується тенденція коли на виборчі дільниці приходить половина, а то
і третина зареєстрованих виборців. Це викликає неабияке занепокоєння, та
спонукає науковців шукати цьому пояснення. Однак, які б не були причини
відмови від голосування, дане явище значно понижує демократичний потенціал
країни. А для суспільств, які проходять перехідний етап, є надзвичайно
важливою

участь

громадян

у

політичних

процесах

для

стабілізації

функціонування політичних та соціальних інститутів.
Отже з усього вищезазначеного, випливає те, що електоральна поведінка
– це складне та багатофакторне явище, яке потребує ретельного дослідження. В
площині політичної системи вона займає одну з ключових позицій, адже
виступає наймасовішим видом політичної участі громадян. В умовах
перехідного суспільства електоральна поведінка має доволі хаотичний та
непередбачуваний характер, тому некритичне перенесення теоретичних та
практичних моделей електорального процесу розроблених дослідниками на
основі західних суспільств не будуть коректними в даному контексті.
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1.2. Основні підходи до вивчення моделей електоральної поведінки
Аналіз сутності електоральної поведінки, у тому числі висловлені думки
про її багатофакторність, складність, неможливість вичерпного теоретичного
пояснення того, як, яким чином і чому люди голосують на виборах так чи
інакше, зумовлює необхідність ретельного аналізу проблематики моделей
електоральної поведінки.
Зародження електоральної соціології пов’язують з ім’ям французького
вченого А.Зігфрида, який у роботі ―Політична картина Західної Франції у
період Третьої Республіки‖ (1913) запропонував першу аналітичну модель
електоральної поведінки. Цей напрям іноді ще називають «екологія виборів»,
адже аналізувались природнє середовище та територіальні одиниці і їх вплив на
голосування. Вчений, ретельно аналізуючи статистичні дані, порівнював
географічні, економічні, соціокультурні чинники та те, як вони впливали на
результати виборів. Він стверджував, що поведінка виборців залежить від трьох
морфологічних факторів, а саме: характеру ландшафту, типу поселення,
режиму власності. На його думку ці чинники тісно пов’язані між собою та
визначають

соціальну

структуру,

що

вже

впливає

безпосередньо

на

голосування. Проте послідовник вчень Зігфрида Ф.Гогель значно змінив деякі
положення екологічної теорії. Він дещо менше розглядав географічні чинники,
зосереджуючись більше на соціокультурних факторах. В центрі уваги тепер
була електоральна поведінка жителів міст та сіл. Крім цього цікавими роботами
в даному напрямку є праці Н.Тіннстена, що висвітлювали електоральний поділ
країн Скандинавії. Також значний внесок в розвиток електоральної соціології
зробили представники Чиказької школи такі, як Р.Парк, С.Берджес, Л.Вірт.
Вони зосереджувались на міжкультурних взаємодіях у великому місті, зв’язку
між структурою населення та соціальними проблемами [17, С. 435].
«Екологічна школа» породила перші теоретичні спроби осмислення сутності
електорального вибору. «Екологісти» постановили основні цілі та завдання
нової галузевої соціології, встановили зв’язок між природно-географічними
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факторами та поведінкою виборців, почали активно застосовувати математичні
кількісні методи при аналізі електоральних симпатій.
На думку О. Вишняка, у сучасній американській і західноєвропейській
соціології склалися три основні теорії електоральної поведінки, їх ще
називають класичними [9, С.153 - 211]. Впродовж тривалого періоду часу
основною була соціологічна теорія, яка використовувалась в роботах, що
досліджували

феномен

виборів.

Її

основоположниками

стала

група

американських вчених під керівництвом П. Лазерсфельда в Колумбійському
університеті в 40-х рр. 20 століття. Основний висновок даної теорії полягає в
тому, що електоральний вибір індивіда тісно пов’язаний із соціальною
стратифікацією та визначеними соціальними групами. Лазерфельд зазначає, що
голосування ніколи не є індивідуальною дією. «У кабінці поруч з людиною
завжди незримо знаходиться родич, колега по роботі, популярний політик, зірка
шоу-бізнесу.... Вони всі дивляться на нас і чекають нашого рішення» [63, С.54].
Сам акт волевиявлення, на його думку, це доволі контраверсійне явище. З
одного боку, голосування – це особиста воля виборця, через яку він демонструє
свою лояльність до того чи іншого кандидата (партії). Однак з іншої сторони,
це соціальна дія, яка детермінується правилами, приписами, нормами тих
соціальних груп, до яких належить індивід. Окремий актор електоральної участі
розглядається не ізольовано, а в контексті моделей соціальних взаємодій. Три
хвилі

емпіричних

досліджень,

які

проводились

вченими

в

період

президентських кампаній у США показали, що найбільший вплив на
електоральну поведінку мають соціально-економічний статус особи, місце її
проживання та релігійні погляди. Наприклад, аналіз статистичних даних
продемонстрував, що мешканці великих міст, які сповідують католицизм,
заробляють

фізичною

працею

складали

основну

частину

електорату

Демократичної партії. Водночас за Республіканську партію більше голосували
протестанти, які проживали в сільській місцевості, чи передмісті, та були
представниками середнього класу.
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Вчені Колумбійського університету показали, що соціальні умови та
характеристики формують коло інтересів та преференцій індивіда, які в свою
чергу і визначають політичні вподобання. Однак на нашу думку, було б
помилково вважати політичні вподобання неухильно залежними від соціальноекономічного середовища,

адже політика, хоч і тісно пов’язана з цими

сферами, та все ж існує відносно незалежно.
Свій подальший розвиток соціологічна теорія отримала в дослідженнях
С. Ліпсета і Ст. Роккана. Електоральну поведінку вони досліджували в рамках
теорії соціальних розколів. Її основні положення були викладені у монографії
«Партійні системи і переваги виборців». Автори роблять акцент на системі
розколів, яка існувала в західних демократіях. Під розколом розуміється
довготривалий конфлікт, внаслідок якого з’являються протилежні позиції. Ці
позиції є підґрунтям для виникнення політичних сил, які будуть їх відстоювати.
Відбувається поділ індивідів за деякими критеріями, але цей поділ не
обов’язково може мати наслідком конфлікт. Для ідентифікації так званих ліній
розколу, які структурували партійні системи, Ліпсет і Рокан виділили чотири
основних соціальних розмежування. До них відносяться: класове (між середнім
та робітничим класом), етнорелігійне (різні етноси та релігійні групи),
соціально-поселенське

(місто,село),

соціально-територіальне

(центр,

периферія). В залежності від країни, домінуючим може бути розкол на базі
етнічних розбіжностей, чи класової нерівності, і тоді вони будуть мати
найбільший вплив при підтримці тих, чи інших політичних сил [ 58, С. 1-61].
Вслід за соціологічною теорію, з’явилась соціально-психологічна теорія,
або теорія партійної ідентифікації. Соціологія виборів переросла в психологію
виборів. Основоположниками даної теорії стали дослідники Мічиганського
університету А.Кемпбел, Дж.Гурін, У.Міллер, та інші. Перша робота в цьому
напрямку мала назву «Виборець приймає рішення», а фундаментальніший
виклад теорія знайшла у дослідженні «Американський виборець» 1960р. Вчені
мічиганської школи заявили, що електоральний вибір особи визначається
взаємодією трьох установок. Основна – це партійна ідентифікація. Дві інші
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швидкоплинні характеристики це ставлення до поточних подій та до даного
кандидата. В основі партійної прив’язаності лежить вже не класова позиція
індивіда, релігія, етнос, рівень освіти, а процес політичної соціалізації. Почуття
прихильності до певної (референтної) політичної групи формується під
впливом агентів соціалізації. Людина схильна голосувати за ту ж саму партію,
що голосували її батьки, дідусі, бабусі і т.д. Сформована політична симпатія
має вплив не тільки на волевиявлення громадян, але й на структуру політичних
орієнтацій. Вирішальними стадіями формування політичного світогляду є
дитинство і юність [29, С. 190-211]. Однак ця система характерна для країн з
усталеними політичними системами, де, стабільність вибору не змінюється
протягом життя (за винятком надзвичайних подій).
Як зазначає Ю. Шевченко «прихильність до партії є більш важливим
фактором, ніж ідеологія. Коли приєднання до партійної платформи відбулося
вже давно, зміст її самої стає малозначущим». [55, С. 132].
У монографії «Американський виборець» було представлено модель
«воронки причинності», яка пояснює як формуються електоральні симпатії.
Суть моделі полягає в тому, що на електоральний вибір впливає набір факторів,
які розташовуються ієрархічно, тобто мають різний вплив. В найширшій
частині воронки розташовують фактори глобального впливу, а саме соціально
економічні (культурні умови) (рис.1.1). Наприклад, економічна структура
країни, політична система, традиції, що сформувались історично і т.д. Іноді
сюди

також

відносять

фактори

зовнішньополітичного

середовища

(глобалізація, міграція, інше). Всі ці фактори впливають на формування
партійної системи, однак ще не мають безпосереднього впливу на голосування.
Далі йдуть фактори соціально-групової лояльності. Сюди можна віднести
ступінь соціальної диференціації і розвитку, відносини між соціальними
класами і групами, домінуючі ціннісні орієнтації тощо. На найвужчому рівні
розташовуються фактори, які мають безпосередній вплив на хід голосування.
Саме вони формують установки щодо кандидатів, політичних курсів, групових
переваг, партійної ідентифікації [28, С. 46 - 53]. В ході аналізу детермінант
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електоральних преференції фокус уваги поступово звужується від макрорівня
до мікрорівня. Слід зауважити, що за допомогою моделі воронки причинності
аналізується не тільки електоральна поведінка, але й інші соціально-політичні
та економічні явища. Також можуть додаватись та розширюватись рівні
факторів впливу в залежності від конкретного випадку.

Рис. 1. Схема моделі «воронки причинності»
Якщо говорити про подальший розвиток соціально-психологічно теорії
голосування, то трансформація інститутів традиційного суспільства, поступова
зміна ціннісних орієнтацій, масової свідомості, реструктуризація партійних
систем почали приводити до кризи партійної ідентичності. Вже на середину 80х років у США кількість стійких прихильників політичних партій знизилась
лише до 25%, у Великобританії - до 20%.
Окрім Америки теорію партійної ідентифікації активно вивчали також
французькі дослідники. Зокрема Г.Мішле та М.Симон робили спроби точно
спрогнозувати результати виборів, виходячи з належності індивідів, сімей, і
навіть, груп до так званих символічних систем (релігійних, політичних
субкультур). На цій основі вони розділили виборців на дві полярно орієнтовані
групи:

«активні

католики»,

що

згрупувалась

навколо

релігійних

і
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правоконсервативних цінностей, та «трудящі-атеїсти», що об’єднались ліво
індустріальною політичною культурою та атеїстичними культурами [13, С.112].
Таким чином, соціально психологічний підхід привів до гуманізації
дослідження електоральної поведінки. Західні дослідники наблизились до
кращого розуміння електоральної поведінки, як складного феномену, витоки
якого варто шукати не тільки в соціально-класових антагонізмах, а й в
особливостях індивідуального розвитку людини. Електоральна поведінка
почала розглядались як ретранслятор політичних цінностей та ідеалів
наступним поколінням.
У другій половині 20 століття почала розвиватись теорія раціонального
вибору. Основоположником цього напряму вважається Е.Даунс, чия класична
праця ―Економічна теорія демократії‖ з’явилася у 1957 р. Також її адептами
були Дж.Беккер, Дж.Баченен, Дж.Колеман та інші. Вона містить принципи
неокласичних економічних теорій, а згодом набула поширення у вигляді
концепцій політичного маркетингу. Згідно з основними постулатами теорії
раціонального вибору виборець розглядається, як індивід, який керується
егоїстичними мотивами та прагне досягнення власних цілей. Він зіставляє
отриманий ним результат і витрати та намагається максимізувати власну
вигоду. Виборець перетворюється на споживача, який «купує» кандидата, як і
будь-який інший товар на ринку. Такий виборець володіє певним обсягом знань
політичної теорії, умінням орієнтуватися у політичній ситуації в країні чи
регіоні, має певні здібності до аналізу політичної інформації і раціонального
зважування цілей і коштів, тобто здатний виважено приймати рішення при
голосуванні. Й.Шумпетер у роботі «Капіталізм, соціалізм та демократія»
зазначив, що

вибори та електоральна поведінка мають схожість із ринком

товарів та послуг. Партії, у боротьбі за політичну владу, пропонують виборцям
себе і свої програми в максимально вигідному світлі. Виборці ж в свою чергу,
обирають тих, які максимально задовольняють їх потреби та інтереси [57,
С.342].
Дослідниця О.Мелешкіна, аналізуючи концепцію раціонального вибору,
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робить наступні висновки. Економічні трансформації впливають на майже
третину змін, що відбуваються в електоральній поведінці. Загалом виборці
реагують на незначну частину макроекономічних показників таких, як
інфляція, рівень безробіття, та інше. З точки хору часового виміру, горизонти
виборця не є надто широкими, основною мірою вони більше орієнтуються та
реагують на минуле, ніж очікують якихось зрушень у майбутньому. Значно
більшою мірою виборці реагують на негативні зміни, ніж на позитивні.
Виходячи з цього дослідниця описує два типи голосування. Це «егоцентричне –
соціотропне» та «ретроспективне – перспективне». Перший вид передбачає , що
виборець робить свій вибір з оцінки економічного становища країни.
Соціотропне голосування відбувається виходячи із розгляду економіки та
результатів її голосування в цілому. Виборець під час голосування вважає, що
влада несе відповідальність за економічну ситуацію. При ретроспективному
голосуванні для виборця стає важливішою оцінка діяльності минулої влади,
при перспективному – орієнтація на позитивні очікування від функціонування
майбутнього обраного органу влади [30, С.51-66].
Доповнюючи вищесказане, варто згадати ще одного послідовника теорії
раціонального вибору М.Фіоріна з Йельського університету. Він вважав, що
громадяни керуються знаннями про те, як жилось при «старій владі», без
подробиць про її економічну чи зовнішню політику [59]. Тому у виборців немає
потреби розбиратись у програмах політичних партій чи кандидатів. Вони дають
власну оцінку: якщо результати політики того чи іншого кандидата приведуть
до покращення економічного становища їх сімей, тоді вони проголосують за,
або ж не проголосують за поточну владу, якщо її політика веде до погіршення
ситуації. Однак не всі виборці при провальній економічній політиці тої чи іншої
політичної сили одразу відвертаються від неї. Певний час залишається ядро
електорату, яке зберігає свою партійну чи ідеологічну ідентифікацію. Зазвичай
між

партіями

чи

кандидатами

хаотично

«мігрують»

політично

мало

поінформовані виборці. Хоча дана теорія дає певне пояснення динаміки
електоратів, все ж таки питання до яких саме опозиційних політичних партій
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переходять виборці залишається відкритим. Якщо наприклад у США при владі
демократи, то електорат перейде до республіканців, і навпаки. Але ситуація
ускладнюється, коли мова йде про багатопартійні країні, особливо ті, де партії
динамічно з’являються та зникають.
Розглядаючи раціональну модель електоральної поведінки варто згадати
погляди М.Вебера. Можна провести деякі паралелі між виділеними ним типами
соціальних дій та моделями електоральної поведінки. Наприклад положення
моделі раціонального вибору відповідає ціле раціональній поведінці. Виборцем
буде обрана та політична сила, яка відповідає його потребам та світоглядним
засадам. Соціологічну модель можна співставити із ціннісно - раціональною
поведінкою. Голосування тоді розглядається як прояв групової солідарності.
Соціально-психологічна модель відповідає феномену спадкового голосування. І
нарешті, афективна поведінка виборців проявляється у протесті, коли
голосування відбувається не «за», а «проти» [8, C.625-630].
Теорія раціонального вибору, як і інші класичні теорії електоральної
поведінки робить акцент на одному факторі вважаючи його ключовим. Хоча
вплив інших чинників не заперечується, однак через їх другорядність вони не
вивчаються детально.
Узагальнену модель електоральної поведінки, яка поєднує компоненти
класичних моделей називають когнітивною моделлю. В ній фактори, які
впливають на електоральні преференції представлені цілим рядом показників.
Серед них: вік, стать виборця, освіта батьків, електоральні преференції батьків
в юнацькому періоді виборця, традиції родини, тип зайнятості, освіта,
соціальний статус виборця; поточні події в економічній сфері, соціальні зміни,
вплив джерел отримання інформації; членство

в різних громадських

організаціях, вплив партнера, друзів, місце політики в колі інтересів виборця;
сприйняття виборцем минулого і бачення майбутнього, партійна ідентифікація,
та інше [20, C. 178]. Дана система, хоча й охоплює широкий спектр чинників,
все таки буде значно різнитись в країнах з різною організацією політичних
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систем. Навряд чи можна говорити про серйозне значення чинника як наявність
електоральних переваг, що сформувались в юнацький вік в Україні, адже
інститут вільних демократичних виборів тут сформувався відносно недавно.
На думку російського науковця Ф.Ільясова електоральна поведінка це
одна з форм колективної поведінки, і вона може визначатись як сукупність
групових уявлень, настроїв, дії, направлених на вибір лідера, партії, або
певного соціального порядку. В даному контексті варто згадати про таке явище,
як «соціальний рефлекс». Під ним розуміють спонтанну, слабо контрольовану
соціально поведінкову реакцію на визначені суспільні обставини. Такі соціальні
рефлекси поділяються на безумовні (які закладені генетично), та умовні, саме
вони формуються в результаті соціалізації людини. Значна частина колективної
соціальної

поведінки регулюється

саме соціальними рефлексами. Для

«запуску» безумовних рефлексів існують певні стимули, які називають
релізерами. Тому можна говорити про релізери, які «запускають» електоральну
поведінку.

Ф.Ільясов

вважає,

що

можна

виділити

три

детермінації

електоральної поведінки. Перша – це спрацьовує рефлекс субдомінування
(результат – визнання виборцем права кандидата на лідерство як таке). Друга –
спрацьовує рефлекс групової (стадної) поведінки (результат – виборець
ідентифікує себе з групою, яку ―очолює‖ кандидат). Третя – спрацьовує
рефлекс проходження. Тому дослідник робить висновок, що електоральна
поведінка с своїй основі рефлекторна, тому по суті є ірраціональною [21, C.17].
Кінець

20

століття

характеризується

виникненням

так

званих

маніпулятивних теорій електоральної поведінки. Їх сутність полягає в тому, що
засоби масової комунікації сприяють тому, що виборець діє все менш
раціонально. Він піддається маніпулятивним технологіям, і як наслідок обирає
кандидата чи партію керуючись нав’язаними штучно створеними образами. На
відміну від більш традиційних теорій, маніпулятивна не лише дає пояснення
мотивам поведінки виборців, а й говорить про можливі корекції та зміни
електоральної поведінки через спеціально розроблені технології. Велике
значення тут відіграють реклама, агітація, пропаганда, які є елементами
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політичного маркетингу. З цього приводу С.Пшизова зауважує, що факт
виникнення, поширення і легітимації структур, які забезпечують формування і
доставку політичних іміджів áкторів політичного процесу широкому загалу за
допомогою

політичного

маркетингу

і

менеджменту,

означає

загальну

тенденцію до витіснення базових демократичних міфів із суспільної свідомості
та практики. Із сукупного ―суверена‖, володаря ―загальної волі‖, що
виявляється через інститути представництва, ―народ‖ перетворюється на
сукупність індивідуальних та групових суб’єктів-споживачів на ринку
політичних товарів [40, С.30-44].
В.Полторак слушно підкреслив, що на сьогодні маркетинговий підхід в
політиці це реальність, нова комплексна методологія політичної соціології , яка
виникла й розвивається на ―перетині‖ політології, соціології, економіки,
психології та ряду інших наук, та одночасно є практикою організації
політичних паблік рілейшнз, які формують політичну поведінку населення [39,
С. 71].
Відомо, що вперше в науковому плані ідею маркетингового підходу до
регулювання політичної (у першу чергу, електоральної) поведінки індивідів
сформулював відомий французький соціолог і політолог П. Бурдьє. Він писав,
що центральне поняття соціології політики – ―політичне поле‖, тобто ―місце, де
в конкурентній боротьбі між агентами, що виявляються в неї залученими,
народжується політична продукція, проблеми, програми, аналізи, коментарі,
концепції, події, з яких і повинні вибирати звичайні громадяни, поставлені в
становище ―споживачів‖ і чим більше ризикують залишитися ні з чим, чим
більш віддалені вони від місця виробництва‖ [6, С. 182].
Постмодерністські течії в електоральних дослідженнях дають доволі
критичну оцінку традиційним теоріям, але водночас власної теоретичної моделі
не пропонують. Дослідники вважають, що сучасна електоральна культура є
хаотичною та носить спонтанний характер, тому спрогнозувати поведінку
виборця стає дедалі складніше.
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Якщо коротко підсумувати розглянуті теоретичні концепції пояснення
електоральної поведінки, то можна виділити шість моделей, які на сьогодні
розглядаються як основні. Зокрема це такі:

– соціально-демографічна модель пояснює електоральну поведінку з
погляду впливу на електоральний вибір різних соціально-демографічних
факторів: статі, віку, освіти, регіону проживання і ряду подібних;

– статусна або, іншими словами, соціологічна модель передбачає
врахування поділу електорату на різні соціальні групи. Це можуть бути групи
класові, національні й інші. При цьому передбачається, що електоральний вибір
людини залежить від того, до якої саме соціальної групи він належить;

– соціально-психологічна модель виходить з пояснення електоральної
поведінки виборця з наявних у нього переконань і переваг, що могли
складатися протягом багатьох років, іноді з дитинства;

– модель партійно-політичної ідентифікації, що багато в чому корелює з
описаною вище (подібні ―ідентифікації‖ можуть виходити зі сформованих в
особистості переконань протягом усього життєвого шляху її функціонування),
однак багато в чому поведінка виборця в цьому випадку виходить з визначених
ідеології, цінностей, не тільки ―закладених‖ з дитячого віку, а й тих, що
складаються під впливом пропаганди, через підтримку індивідом програмних
положень різних партій;

– модель раціонального вибору, що має у своїй основі теорію М. Вебера,
передбачає, що у своїй діяльності суб’єкт (у тому числі виборець) діє в
політичній сфері раціонально. Один з основоположників цієї теорії Е. Даунс
вважає, що теорія виявляється таким способом: громадянин голосує за ту
політичну партію, яка, на його погляд, буде для нього найбільш корисною
порівняно з іншими;

– модель ―економічного голосування‖ фактично є різновидом моделі
раціонального вибору, виборці, базуючись на подібному раціональному виборі,
виходять з того, як оцінюється діяльність тієї чи іншої політичної сили, якій
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належала влада протягом періоду, коли ця влада реалізовувалася. Залежно від
цього й приймається рішення.
Очевидно, що характер голосування залежить від ряду умов. Це ще раз
підтверджує, що електоральна поведінка – явище багатофакторне, як потребує
розгляду з різних позицій. Класичні теорії пояснення електорального вибору
засновуються

на

високорозвиненою

емпіричних
політичною

даних

отриманих

культурою

та

на

основі

відносно

країн

з

стабільними

політичними системами. Тому вони не завжди можуть пояснити електоральні
процеси, які відбувають в суспільствах, що трансформуються, зокрема в
Україні. Для коректного аналізу в даному випадку потрібно враховувати
місцеву специфіку.

1.3. Методологічні підходи до вивчення електоральної поведінки
У попередніх підрозділах ми дійшли висновку, що електоральна
поведінка це, по-перше, найбільш масова форма політичної поведінки, а
електоральна участь – форма участі політичної.
Разом з цим електоральна поведінка являє собою досить складний
соціальний феномен, який не має до сьогодні загальноприйнятого тлумачення.
Власне у сучасному суспільстві типовою формою електоральної поведінки
можна вважати участь у виборах або відмову від такої участі, головною
одиницею аналізу – електоральний вибір, тобто акт голосування за певну
політичну силу, або певного політичного актора. Доповнюючи визначення
запропоновані у першому підрозділі, спробуємо дати більш розгорнуту
інтерпретацію цього поняття. Отже, електоральна поведінка – це комплекс
поведінкових реакцій та дій виборця у такому часовому проміжку, як початок
виборчої кампаній, її активна фаза разом із самим актом голосування, та в пост
виборчий період, що характеризується структурою детермінант внутрішнього
(стать, вік, освіта, поселенська, регіональна належність, потреби, цінності,
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інше) та зовнішнього (соціально-економічні, соціально-політичні та соціальнокультурні чинники) характеру.
Дослідження електоральних процесів на сьогодні є тим напрямом аналізу,
в якому власне концептуально-методологічна база, а також дослідницький
інструментарій до кінця не сформовані. Описані вище наукові підходи
вирізняють певною однонаправленістю та недовершеністю. З’являється
проблема фрагментарності вимірів. Фактично при дослідженні електоральної
поведінки застосовуються емпіричний матеріал та нормативі інструменти.
Як

слушно

зауважив

радянський

та

американський

соціолог

В. Шляпентох «яке б прогнозування не йшла мова – про ―умовне‖ або
―безумовне‖ – у всіх випадках результати його мають імовірнісний характер. І в
цьому немає нічого дивного, адже об’єктом прогнозів саме і є процеси, які не
піддаються повному регулюванню. А це означає, що кожен варіант прогнозу
має лише певну ймовірність реалізації» [55, С.371].

При

розгляді

електоральних традицій з точки зору еволюції електоральної культури варто
керуватись еволюційно-методологічним підходом. Його суть полягає в тому,
що всі соціальні зміни, включаючи зміни в електоральній культурі, є
безперервним, природнім, об’єктивно зумовленим процесом, який характерний
для будь якого суспільства. Тому електоральна поведінка в такому ключі
розглядається з позицій еволюціонізму.

Метод

історичної ретроспективи дає можливість побачити основні закономірності
електоральних традицій через призму розвитку політичної культури, та якісних
зрушень в цьому виміри суспільного буття. Слід наголосити, що в
трансформаційних суспільствах політична культура виступає лакмусовим
папірцем політичного процесу, а електоральна поведінка є найактивнішою
складовою політичної культури.

Ватро

також

пригадати про застосування компаративістського методу, який дає змогу спів
ставити та порівняти електоральні традиції різних країн, виявити схожості у
феномені голосування в різних народів [37, С. 56-91].
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Характерним для здійснення електоральних замірів є комплексне
застосування різних методів збору інформації. З метою підвищення її
надійності і якості необхідно використовувати так методи прикладної
соціології, як опитування, аналіз документів, спостереження.

На

сьогодні

широко розповсюдженим є метод особистого формалізованого інтерев’ю , який
дає змогу за відносно невеликий проміжок часу отримати хорошу базу
емпіричного матеріалу для аналізу. Існує ряд методик, які використовуються
дослідниками при зборі інформації. Сучасні науково-технологічні здобутки
значно спростили та прискорили ці процеси, тому в період виборчих кампаній
публікують декілька хвиль замірів громадської думки. Більш глибинні мотиви
голосування допомагають визначити якісні методи соціологічних досліджень,
такі як експертні опитування, метод фокус груп, глибинні інтерв’ю. Однак вони
є обмеженими в плані охоплення широкого сегменту виборців, тому результати
таких замірів можуть бути доволі суб’єктивними. Більш доцільним та
оптимальним, на нашу думку, є аналіз масивів даних загальнонаціональних
репрезентативних опитувань. Вони дають змогу побачити електоральні
преференції громадян у розрізі регіональних особливостей, соціальнодемографічних характеристик, ідеологічних орієнтацій. Тому основою аналізу в
даній роботі стане цей метод .

Методологічною основою

електоральних

досліджень є як загальнонаукові, так і спеціальні методи, що використовуються
в соціології. Теоретичні пояснення повинні доповнюватись емпіричним
матеріалом для висвітлення повноти картини. Однак існує також ряд
допоміжних

методів.

Як

допоміжний

для

еволюційного

методу

використовується логіко-історичний метод. Щоб прослідкувати динаміку
електоральних симпатій використовують діалектичний метод.
Доволі нетрадиційним та новим стало пояснення голосування виборців
через теорію інтегральної динаміки, яке запропонував В.Пекар, він займався
дослідженням систем цінностей та парадигм мислення в їх взаємозв’язку з
корпоративним управлінням, політичними та економічними системами. Власне

32

сам інтегральний підхід запропонував К.Уілбер – американський філософ та
письменник. Метою інтегрального підходу є синтетичне поєднання відкриттів
здійснених

в

таких

постмодерністські

рухи,

сферах,

як

емпіричні

психологія,
науки,

теорія

філософія,
систем,

соціологія,
тощо

[79].

Вітчизняний дослідник, ґрунтуючись на деяких положеннях інтегрального
підходу, виділив п’ять систем цінностей та провів аналогію між тим, які
цінності сповідує виборець та за яку партію голосує. Детальніший огляд цього
аналізу буде представлений в практичній частині дисертації.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
Підбиваючи підсумки варто зазначити, що будь-яке демократичне
суспільство будується на інституті вільних та чесних виборів. В свою чергу
саме на виборах громадяни стають активним учасниками політичного процесу.
Сутнісні особливості електоральної поведінки, як складової поведінки
політичної, набувають особливого значення у період виборчих кампаній.
Перший інтерес до електоральних процесів виник ще задовго до
інституціоналізації виборів, однак активні наукові пошуки в цьому напрямку
почались на початку 20 століття. Зародження електоральної соціології
відбулось у США, де існував багаторічний досвід проведення виборчих
кампаній, але разом з цим ця тенденція активно поширилась на країни західної
Європи (зокрема Францію, Німеччину).
В України розвиток електоральних дослідження припадає на кінець
1980рр, коли почали з’являтись перші альтернативні вибори.
Основні

концепції

електоральної

поведінки

були

сформульовані

дослідниками різних наукових шкіл на основі аналізу суспільств з усталеними
політичними системами. Вони пояснюють зміст і характер голосування через
певні чинники детермінації ( соціально-демографічні, психологічні, економічні,
класові, та інші). Однак перехідні суспільства, де відбуваються соціально-
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економічні та політичні зрушення характеризуються нестабільною та подекуди
хаотичною електоральною поведінкою. Тому класичні теорії не завжди можуть
пояснити той чи інший феномен.
Із

розвитком

політичного

маркетингу

та

виборчих

технологій

електоральна поведінка стала об’єктом маніпуляцій. Зазнаючи значного
інформаційного впливу з боку ЗМІ, у виборців формується певний образ, який
часто може не відповідати його істинним переконанням. Тому вибір
здійснюється засновуючись на ефемерних симпатіях. Подальше дослідження
феномену електоральної поведінки, виявлення основних її тенденцій з
урахуванням місцевої специфіки, дасть змогу уникати таких маніпуляцій, та
сформує єдність думок і стійкість переконань.
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО
ВИБОРУ НАСЕЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
2.1. Ключові тенденції факторів політичних орієнтацій українців
Як відомо Україна належить до держав, які відзначаються перехідним і
трансформаційним характером. Кінцевою метою даних процесів розвитку є
становлення демократичної держави з дотриманням правових принципів,
формуванням справжнього народовладдя та належної політичної культури. З
часів здобуття незалежності

система виборів зазнавала різноманітних

трансформацій, та досі остаточно не сформувалась. Свій розвиток досі
проходять політичні інституції.
Численні електоральні інформаційні потоки,

масовість виборчих

кампаній, надзвичайна увага до виборів з боку ЗМІ спонукають науковців
шукати пояснення електоральних преференцій.

Тому в даному розділі ми

спробуємо узагальнити основні ідеї вітчизняних науковців, які досліджували
електоральну поведінку українських виборців, та окреслити знайдені тенденції.
Як зазначає Е.Клюєнко, в умовах незалежної України з’явились
дослідження, в яких почало стверджуватись західне трактування політичної
участі, а також знайшли опис його причини та фактори. До числа найбільш
важливих отриманих вітчизняними соціологами наукових результатів він
відносить:
1. Процеси розвитку громадянського суспільства (такого, що бере участь в
політиці) не супроводжують автоматично введення демократичних
інститутів. При цьому спостерігається розрив в соціальних експектаціях
між ідеалом демократичного суспільства і реаліями демократії.
2. Рівень політичної участі в суспільстві, що трансформується багато в чому
обумовлений його загальними (аномія, ізоляціонізм) і специфічними
посттоталітарними соціопатіями (патерналізм, амбівалентність)
3. Для перехідного українського суспільства характерний помірний, але не
дуже виражений інтерес до політики, стабільно низький рівень
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замученості в організаційні форми політичної активності, низька
політична ефективність (відчуття безпорадності перед владою) і низький
рівень політичної компетентності.
Ці результати дали змогу зробити загальний висновок про політичну
культуру українського населення, яка на думку Є.Головахи, в системі
координат «тоталітарна-демократична» займає проміжну позицію, будучи
амбівалентною по суті. [24, С.50]
Тому через таку нестійкість як політичної культури зокрема, так і
політичного простору в цілому, дослідження, які проводились українськими
науковцями

постійно

доповнювали

попередні

та

відкривали

нові

закономірності.
Як вже було згадано, зародження електоральної соціології на теренах
вітчизняного простору пов’язують із здобуттям Україною незалежності. Як
зазначає І.О. Поліщук, однією із перших робіт вітчизняних дослідників, яка
повністю була присвячена проблемі електоральної культури, було наукове
дослідження О.В. Князєвої «Електоральна поведінка як соціокультурне явище»
[38,

С.132

–

137].

Авторка

конкретизувала

уявлення

про

природу

соціологічного підходу до вивчення електоральної поведінки, не як політичного
явища, а як явища соціокультурного. Також дослідниця на основі аналізу
емпіричних даних виявила об’єктивні та суб’єктивні фактори, що обумовлюють
електоральну поведінку, здійснила типологію електоральної поведінки на
основі фактору рівня активності виборців
Крім цього варто згадати такі праці вітчизняних дослідників, як
дисертація на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук І.Гомерова
«Електоральна культура: політологічний аналіз». Вона є чи не єдиною
фундаментальною працею, в якій всебічно досліджено феномен електоральної
культури

на

теренах

пострадянського

простору.

Дослідник

розглянув

електоральну культуру як систему, яка моделює іншу систему – політичні
вибори. Також робота місить цікаву версію осмислення суті, побудови,
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способів функціонування електоральної культури, її місця та ролі у структурі
політичної культури та виборчому процесі [15, С.30 - 38].
Якщо говорити конкретно про Україну, то варто відмітити працю
Б.Ідрісова «Електоральна культура населення України в умовах трансформації
суспільства», де досліджується становлення електоральної культури на
вітчизняних теренах [22, С.2-14].
Фундаментальні аспекти електорального процесу, такі як місце і роль
політичних партій, як інститутів демократії, дослідили політологи А.Романюк
та Ю Шведа в монографії «Партії та електоральна політика» [42, С.220 - 288].
Також уваги заслуговує дисертація К.В. Черкашина «Електоральна поведінка
населення України в регіональних зрізах» Тут досліджується проблема
підтримки певних політичних сил в окремих регіонах України [51, С.2 - 19].
Як бачимо вивчення електоральної поведінки та пов’язаних з нею категорій
набуло актуалізації у вітчизняних наукових колах. Теоретичні розробки
удосконалюються та дають поштовх новим дослідженням, які ґрунтуються не
лише на західних школах, а враховують місцеві особливості.
Перш ніж говорити про об’ктивні чинники детермінації, варто
наголосити, що на сьогодні в Україні не склалась якась домінуюча модель
електоральної поведінки. Це пов’язано із складністю самого об’єкта
дослідження – українського виборця. Питання які довгий час стоять на порядку
денному такі, як соціальне напруження, непевність у завтрашньому дні,
нестабільність політичної та економічної ситуації породжують у виборцях
відчуття апатії, безнадійності та розчарування. Це забарвлює зумовленість
вибору

психоемоційними

чинниками.

Стабільні

політичні

вподобання

демонструє малий відсоток виборців, значно більше потрапляють в категорію
невизначених.

Більшість індивідів керуються у своєму виборі тим, що

пов’язують надію на вихід з кризи як на національному рівні, так і на
особистому із певною політичною силою. Однак після кожних виборів
рейтинги довіри до обранців падають.
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Разом з цим соціологія фіксувала парадоксальність українського вибору.
Досить часто лідери партій «першого ешелону» мали доволі негативні рейтинги
довіри. Виходить, що з одного боку виборець підтримує якусь ідею партії, а з
іншого бачить несумісним з цією ідею лідера партії.
Як слушно підкреслювали О. Ослон та О. Петренко, політик (політичний
блок, партія) може обрати один з двох головних шляхів впливу на людей:
намагатися викликати до себе довіру, симпатію (впливати на емоційну сферу)
або намагатися захопити виборця своєю програмою, обіцянками досягти
певних цілей (впливати на раціональну сферу мислення людини) [34, С.3–26].
Зрозуміло, що в чистому вигляді цей однополюсний розрахунок на суто
раціональну або суто емоційну моделі електорального вибору практично не
зустрічається, оскільки, ―розглядаючи електоральні процеси на будь-якому
рівні, у будь-якій площині, методологічно правильним буде припущення
наявності в них раціонального та ірраціонального моментів, які, власне,
―підпираються‖ відповідними, – раціональними або емоційними (здебільшого,
ірраціональними) – мотивами‖ [16, с.7].
Водночас виборці часто віддають свої голоси за тих, кого ще недавно
критикували.

Пояснюючи

це,

О. Покальчук

називає

таку

поведінку

електорату ―стокгольмським синдромом‖, коли заручники (а всі українські
громадяни є заручниками політичної ситуації вже не перший рік) шукають
вихід у спробі зрозуміти й прийняти своїх ―мучителів‖ [76].
Крім цього важливим фактором впливу на голосування індивіда є тип
виборчої системи. Вона часто виступає інструментом реконструкції в руках
влади, адже встановити нові правила гри простіше, аніж змінити більш
фундаментальні складові політичної системи. Відомий західний дослідник
М.Дюверже виділив декілька ефектів виборчих систем, які справляють вплив
на електоральну поведінку. Наприклад, механічний ефект має місце тоді, коли
місця в парламенті розподіляються за допомогою певної електоральної
формули. Дослідник стверджував, що виборча система може сприяти одним
політичним партіям і «карати» інших.
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Психологічний ефект полягає в тому, що виборці самостійно намагаються
зробити прогноз, які саме партії мають шанси на проходження в парламент.
Таким чином вони намагаються не втратити власний голос, віддаючи його за
«потужніші», на їх думку політичні сили. Дюверже наголосив, що цей ефект діє
при в першу чергу при мажоритарній системі, і проявляється під час других за
рахунком виборів. Електорат повинен здобути досвід і відчути дію механічного
ефекту. Інший дослідник Сатрорі Дж. Показав, що психологічний ефект діє
також пропорційній системі виборів [19, С.286]
Засновуючись на даному підході український дослідник Н. Рагозін
виявив, що на парламентських виборах 1998 та 2002 року прослідковувалась
тенденція механічного ефекту. І в першому, і в другому випадку вибори
відбувались за змішаною системою із 4% прохідним бар’єром. Така виборча
система сприяла тріумфу великих партій, та мажоритарних кандидатів, що
володіли значними адміністративними та фінансовими ресурсами. Якщо
говорити про вибори 2002 року, які були другими виборами в історії України за
пропорційною системою, то тут була зафіксована дія психологічного ефекту.
На виборах 1998 року до парламенту пройшли 8 партій та блоків, із сукупною
підтримкою у 65,79%. Фактично решта 34,21% голосів було втрачено. А вже в
2002 році 4% бар’єр було подолано 6 партіями, які разом набрали 75,72%
голосів. Тобто майже вдвічі зменшився відсоток «втрачених голосів». Ця ж
тенденція продовжилась і в 2006 році, коли партії переможці здобули 77,73%
підтримки, хоча тоді прохідну межу було зменшено до 3% [41, С. 89-100].
Разом з цим процес партійного становлення в Україні не був зумовлений
розвитком розвитком традиційних ідеологічних напрямів та захистом інтересів
певних соціальних груп. Основними цілями, як вказують О. Кресіна та Є.
Перегуда, були:
–зміцнення політичної бази для діючих політиків,
–використання партії як трампліну для стрибка до великої політики;
–забезпечення ―запасного аеродрому‖ на випадок відставки;
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–внесення розколу в опозиційні політичні сили;
–

політичний захист інтересів фінансово-економічних структур [25, С. 54].
Якщо повернутись до перших виборів парламенту в незалежній Україні

1994року, то варто зазначити, що вони проводились за мажоритарною
системою. При цьому прийнятий на передодні закон декларував систему
абсолютної більшості. Тобто, як в першому, так і в другому турах голосування
кандидат-переможець повинен був набрати більше 50% голосів зареєстрованих
виборців [65]. Однак існування можливості голосувати «проти всіх»
ускладнило дану систему, яка в багатьох країнах застосовується тільки на
виборах президента. Також підставою для визнання виборів на окрузі дійсними
мала були хороша виборча активність. Як наслідок значна кількість округів так
і не була представлена своїм кандидатом в обраному парламенті. За таких умов
робити якісь прогнози, проводити репрезентативні опитування, прогнозувати
партійно-політичний склад парламенту було надзвичайно проблематично як з
методологічного, так і з фінансового боку. По 450 округах балотувалось більше
6000 кандидатів. Як зазначив О.Вишняк, в кожному з округів потрібно було
опитати хоча б 400 респондентів, тоді як за два місяці виборчої кампанії ця
цифра сягла б 400 000. Таке завдання було не під силу жодній існуючій тоді
соціологічній структурі. Та і бюджет такого дослідження перевищив би 1
мільйон доларів, що на 1994 рік було космічною сумою. Тому соціологи
займались прогнозуванням персональних результатів виборів на певних
округах, які носили звісно ж закритий характер [9, С.98]. Попри доволі немалу
загальну явку виборців, яка склала у першому турі 72,7%, в другому – 67,0%,
низька виборча активність на окремих округах та великий відсоток голосів
«проти всіх», продемонстрували, що висока електоральна активність, не завжди
веде до конструктивних результатів.
Наступні вибори до Верховної Ради 1998 року, проводились на основі
пропорційної системи, 225 депутатів отримували місця в парламенті
пропорційно набраних партіями відсотків голосів, 225 – за відносною
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більшістю на мажоритарних округах. Така система значно спростила
соціологам завдання при прогнозуванні фаворитів передвиборчих перегонів.
Однак тоді не було жодного уявлення про поведінку генеральної сукупності
виборців. Також період цієї кампанії. відзначається тим, що більшість
соціологічних центрів не оприлюднювали свої дані в ЗМІ. Розгорнутий прогноз
опублікувала перед самими виборами

компанія «Юкрейніан соціолоджі

сервіс». Деякі прогнози також робились Київським Міжнародним Інститутом
Соціології (В.Паніотто). Можна сказати, що ці вибори стали своєрідним
плацдармом для розробки та апробації методів прогнозування та пояснення
електоральної поведінки українського виборця. При явці виборців у 71,2 % в
парламент потрапило 8 партій, серед них: Комуністична партія України,
Народний Рух України, Виборчий блок Соціалістичної партії України та
Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!», Партія Зелених
України, Народно-демократична партія, Всеукраїнське об'єднання «Громада»,
Прогресивна соціалістична партія України, Соціал-демократична партія
України (об'єднана) [85].
Варто сказати, що в регіональному розрізі почали з’являтись певні
залежності електоральних симпатій. Зокрема комуністів підтримали значно
більше на сході, півдні, та частково в центрі (разом з СПУ). А партії націоналдемократичного спрямування знайшли підтримку в західних регіонах (рис.2.1) .

Рис. 2.1 Результати за регіонами (показані перші 3 партії у кожному регіоні
(Василь Бабич [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
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Парламентські вибори 2002 року ознаменувались появою нових
опозиційних сил. Також відбувся зсув в сторону зростання підтримки правих
партій. Якщо в 1998 році частка їх прихильників складала 12,1%, то в 2002 році
вона становила вже третину (30, 83%). Водночас вплив лівих послабився – з
42,69% до 33,67%. На фоні стійкого протистояння між владною та опозицією,
застосуванні брудних технологій в боротьбі з інакомисленням, громадяни були
неготовими, щоб політичний конфлікт набув статусу суспільного. Натомість
він був відкладений до 2004 року. Якщо порівнювати з попередніми
кампаніями, то кампанія 2002 року була вже зрозумілішою для електорату. У
виборців вже був досвід голосування за партії та блоки, тому й вибір став
прискіпливішим. До парламенту потравило три партії та три блоки (Таб.2.1).
Таблиця 2.1.
Результати голосування по загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі 2002 року
Партія (виборчий блок партій)

Голосів «ЗА»
по Україні

%

1. Блок Віктора Ющенка «Наша Україна

6 108 088

23,57

2. Комуністична партія України

5 178 074

19,98

3. Виборчий блок політичних партій «За єдину Україну!»

3 051 056

11,77

1 882 087

7,26

5. Соціалістична партія України

1 780 642

6,87

6. Соціал-демократична партія України (об’єднана)

1 626 721

6,27

4.

Виборчий блок Юлії Тимошенко

Варто додати, що технологічна сторона кампанії стала більш витонченою.
За допомогою залучення фінансового, адміністративного, ідеологічного
ресурсів, почались формуватися засоби впливу та електоральну поведінку.
Створення

іміджу

харизматичного

лідера,

персоніфікація

партій,

позиціонування в якості «альтернативного гравця» та їх активне транслювання
через канали масової комунікації здійснювали істотний вплив на свідомість
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електорату.

Однак

в

наслідок

зловживання

владою

та

ідеологічних

протистоянь, в суспільстві почала зростати недовіра до народних обранців та
розчарування.
Наступні вибори до Верховної Ради 2006 року відбулися за пропорційною
системою в загальнодержавному виборчому окрузі. Ці вибори відзначились
рекордною кількістю учасників – 45 партій та блоків. Також в наслідок
проведення конституційної реформи Україна повернулась до парламентсько президентської форми правління. В Раду пройшло 5 партій, які подолали 3%
бар’єр (Таб.2.2.) [81].
Таблиця 2.2.
Результати голосування по загальнодержавному виборчому окрузі
2006 року
Партія, яка подолала 3%

Кількість голосів

Результат партії у

бар’єр

виборців

%

Партія регіонів

8 148 745

32.14 %

186

Блок Юлії Тимошенко

5 652 876

22.29%

129

Наша Україна

3 539 140

13.95%

81

Соціалістична партія

1 444 224

5.69%

33

Комуністична партія

929 591

3.66%

21

Кількість мандатів

Основні тенденції, які можна спостерігати в поведінці виборців, це те, що
більшість українців відсунули на задній план ідеї комуністичного ренесансу та
стали

орієнтуватись

на демократичні

цінності,

ринкову

економіку,

незалежність. Також стала чітко прослідковуватись асоціація основних
політичних сил з певними регіонами. Так Партія Регіонів здобула майже
абсолютну підтримку на Сході та Півдні країни, коли мешканці Заходу більше
схилились до Блоку Юлії Тимошенко та партії «Наша Україна». Крім цього
відбувся негласний поділ партій на «помаранчевих» та «синіх», який став
основою формування коаліції та опозиції. Новий склад парламенту відобразив
непросту динаміку суспільних настроїв, стрімкий перерозподіл електоральних
ніш.
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Однак через рік тодішній Президент Віктор Ющенко підписав указ про
розпуск Верховної Ради та про дострокові вибори, які відбулися за тією ж
системою, що й попередні. За офіційними даними Центральної виборчої комісії
в них взяли участь 20 партій та блоків, що на той момент було найнижчим
показником. Вибори охарактеризувались дуже короткою кампанією, а отже
напруженим протистоянням політичних гравців. Проведені соціологічні
дослідження

пророкували

місця

в

Парламенті

чотирьом

політичним

силам: Партії Регіонів, БЮТ, НУНС, КПУ. Також було проведено чотири екзітполи які відобразили проходження до парламенту 5-ти партій. Результати екзітполів фактично збіглись з результатами голосування.

У регіональному

розподілі голосів майже не відбулося суттєвих змін. Разом з цим явка на
виборах впала до 57,94%, що продемонструвало збільшення рівня розчарування
та байдужості виборців [83].
Чергові вибори Верховної Ради 2012 року набули значно більшого
драматизму у порівнянні з попередніми. З 2007 року відбулося ряд
принципових змін. По-перше було обрано нового президента Віктора
Януковича. Водночас було скасовано правки до Конституції, Україна стала
президентсько-парламентською республікою. Була засуджена та ув’язнена
лідерка опозиції Юлія Тимошенко. Згідно з даними, які щорічно публікує The
Economist, Україна в рейтингу демократії втратила значні позиції, опустившись
з 53 на 79 місце [62]. Ще однією важливою подією було внесення змін до
виборчого законодавства з ініціативи фракції Партії Регіонів. Вибори 28 жовтня
2012 року проходили на основі Закону України «Про вибори народних
депутатів України» від 17 листопада 2011 року [71]. . Однак прохідний бар’єр
було збільшено до 5%, було заборонено брати участь у виборах політичним
блокам. В свою чергу це породило нові конфлікти між владою та опозицію, яка
вважала, що Партія Регіонів робить все, аби не допустити опонентів в
парламент. Ряд країн були занепокоєнні процесами, що призвели до згортання
демократії в Україні. Соціологи фіксували інертність виборців, не бажання
брати на себе відповідальність за голосування. За даними опитування,
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проведеного з 18 вересня по 4 жовтня 2012 року фондом «Демократичні
Ініціативи» ім.І.Кучерива спільно з Київським міжнародним інститутом
соціології, 37,1% не змогли дати відповідь на питання, що вплине на їх вибір,
близько чверті не могли визначитись з вибором, кожен п’ятий був впевнений у
фальсифікації виборів. І це майже за місяць до ї х проведення. Лише 21%
стверджували, що партія, за яку вони збираються голосувати, може
задовольнити їх інтереси. Всього 17,5% опитаних були готові взяти участь в
акціях протесту проти фальсифікацій. 32,4% буди готові отримати «подарунки»
за власний голос. 48,3% респондентів не очікували жодних покращень по
проведенню виборів. Лише 3,5% громадян висловили готовність виступити
проти згортання демократичних процесів в Україні. Разом з цим опитані, які
визначились з вибором, зазначали, що головними чинниками обрання партії для
них є програма, ідеї, пропозиції (37%) та лідери партій (26%). Однак існували
певні відмінності у мотивації голосування за різні політичні сили. Так, на
лідера орієнтувались виборці ««УДАРу» Кличка (67%), а прихильники КПУ та
Свободи відзначали, що їм найбільше подобається програма їхньої партії та те,
що ця партія виражає їхні інтереси. Істотних змін набула мотивація
голосування за Батьківщину. Із наближенням виборів орієнтація на лідера
партії стала стрімко падати. Так у червні вона складала 51%, в серпні – 38%, а у
вересні становила лише 12%. Переважати стала мотивація на програму та
пропозиції (34%) та на те, що ця партія виражає їхні інтереси (32%).
Вирізнялась від решти мотивація виборців Партії регіонів: 46% орієнтувались
на програму та пропозиції цієї партії, 25% обирали її через те, що вона мала
шанси на успіх, 21% голосували за неї, бо робили так і на попередніх
парламентських виборах [80].
За даними дослідження проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 25
вересня по 5 жовтня 2012 року, понад 50% опитаних приймаючи рішення, за
яку партію голосувати на парламентських виборах 2012 року, швидше
голосуватимуть проти курсу Президента В.Януковича. Лише 27% зазначили,
що їх вибір партії швидше за все не зміниться. 65% респондентів очікували
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фальсифікацій на виборах. Для порівняння, на місцевих виборах 2010 року
фальсифікацій очікували лише 31% [78].
Як бачимо, напередодні виборів 2012 року цифри показали, що стан
напруження, зневіри, байдужості та апатії в суспільстві був дуже високим.
Суспільство перебувало в стані стагнації. Український виборець не відзначався
високою

відповідальністю,

політичною

свідомістю,

керувався

більше

корисливими матеріальними мотивами, аніж власними переконаннями. Можна
чітко простежити, що з часів Майдану 2004 року, люди перестали вірити у
власні сили, та в можливість позитивних змін. Український дослідник А.
Касаревич, посилаючись на слова народного депутата В.Коржа, говорить про
те, що електоральна поведінка виборців України цілком відображала соціальну
структуру суспільства. Він виділив такі групи, як моральні і розумні (3%), які
готові служити інтересам суспільства безкорисливо; розумні (9%), які не дуже
прислухаються до власної совісті і є не зовсім моральними; група
непередбачуваних у своїх діях людей (81%), що характеризуються пошуком
власних помилок не в собі, а в зовнішніх чинниках, тримається старих
стереотипів, та група обездолених, які потребують допомоги не тільки з боку
влади, а й з боку суспільства (7%) [23, С. 185].

Говорячи

про

загальну

оцінку населенням України виборів як механізму демократичного суспільства,
Ірина

Бекешкіна

зазначає,

що

загалом

ставлення

до

виборів

було

неоднозначним. З одного боку відносно високий відсоток тих, хто приходив на
виборчі дільниці, говорив про певну відповідальність. Українська дослідниця
наводить порівняння даних дослідження за 2002 та 2012 роки, які ілюструють
збільшення частки тих, хто вважає, що участь у виборах – обов’язок
громадянина. Особливо помітною була ця зміна серед молоді. Якщо у 2002 році
молоді люди віком від 18 до 29 років вказували основним мотивом свого
голосування страх, що їх голос може використати хтось інший, то у 2012
половина з них висловилась, що на виборчі дільниці їх спонукало прийти
усвідомлення свого громадянського обов’язку. Водночас відсоток тих, хто
вважає, що участь у виборах – це можливість вплинути на ситуацію в Україні
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зменшився. Тому, як зазначає автор, громадяни не надто сподівались, що вияв
громадського обов’язку зможе змінити їх життя на краще. Також 58% опитаних
висловились, що проведення виборів в Україні покликане лише створити
видимість

демократії,

демократичності

22%

політичної

визначили
системи.

вибори
Тому

2012

року

І.Бекешкіна

як

говорить

прояв
про

формування певного парадоксу в оцінках виборів. З одного боку, населення
позитивно ставилось до виборів як таких, вважаючи своїм обов’язком брати
участь у голосуванні. З іншого боку, люди були впевнені у нечесності їх
проведення, говорили, що вибори не впливають на зміну життя на краще, а
також люди не бачили серед партій тих, хто виражав би їх інтереси [3, С242].
Мельниченко А.А. зазначає, що передвиборча кампанія 2012 року стала
викликом

перед

соціологами.

Зміцнилась

тенденція

гострої

недовіри

суспільства до соціологічних опитувань. Також український дослідник вказує,
що найбільш «слабким місцем» у 2012 році були спроби зробити прогнози
рейтингів кандидатів за мажоритарною системою. Польовий етап досліджень,
організований та проведений авторами статті, продемонстрував високий рівень
відмов від участі в опитуваннях, а також зсув результатів по квартирних
опитувань в бік провладної сили чи кандидата, у порівнянні з опитуваннями
вуличними [31, С.73].
Підсумовуючи результати виборів Верхової Ради 2012 року, слід сказати,
що відбулося багато фальсифікацій, особливо на мажоритарних округах. Було
порушено безліч кримінальних справ проти голів виборчих дільниць. За даними
ЦВК, явка виборців на виборчі дільниці становила 57,98 % [82].
Чим же мотивувався напередодні парламентських виборів 2012 р.
політичний вибір українських громадян? На мотивацію будь-якого вибору, на
наш погляд, впливає піраміда потреб А. Маслоу. Є базові і вищі потреби, базові
йдуть у першу чергу. Якщо політичні тенденції реально зачіпають базові
потреби людини, то це, зрозуміло, впливає на її політичний вибір. Не заяви на
кшталт ―в країні настала криза‖, а ситуація, коли людина на собі починає
розуміти, наприклад, з ціноутворенням, що щось не так, і чітко розуміє, хто в
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цьому винен, то політичний вибір вона зробить досить осмисллено і
раціонально – від протилежного. А рекламна кампанія партії переможця чітко
несла цей меседж.
Не зайвим буде згадати і про політико-ідеологічну ідентифікацію
українців, яка, як відомо, виступає сильним каталізатором при здійсненні
електорального вибору. Переважно структура політико-ідеологічно поділу
пов’язується із «ліво-правою» схемою диференціації. Така схема чітко
прослідковувалась у 90-х роках. До партій «лівого» спрямування відносилась в
першу чергу КПУ та соціалістичні партії. Блок «правих» ідентифікувався з
НРУ, УНП, та іншими партіями націонал-демократичного напрямку. Доктор
філософських наук А.Ручка, посилаючись на О.Вишняка, говорить, що
останнім

часом відбулась

зміна партійних

ідентифікацій

громадян

з

конкретними політичними силами. За даними досліджень в період 2003-2009
років зросла частка громадян, які стверджують, що близьких їм за ідеологією
чи інтересами партій немає. Також відбулося суттєве ослаблення ідентифікації
громадян з «лівими» політичними партіями. Натомість з 2009 року почала
зростати ідентифікація громадян з Партією регіонів та Блоком Юлії
Тимошенко, які на думку О.Вишняка не мали однозначної ідеологічної
спрямованості [44, С.33]. Ці дві політичні сили стали «стовпами», які
згуртували

навколо

себе

потужну

частку

українських

виборців

на

парламентських виборах, а їх лідери - на виборах Президента.
А.Ручка наводить цікаві дані опитування з приводу партійної само
ідентифікації громадян України. Респондентам наводились основні течії
політичного спектру на вибір. Виходячи зі своїх уподобань опитані мали
обрати один найближчий для себе напрям. Нижче наведено порівняння даних
за 1994 та 2012 роки (Таб. 2.3.).
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Таблиця 2.3.
Порівняння партійної ідентифікації громадян України
1994

2012

Ліві

22

20

Центристи

9

14

Праві

10

13

Неідентифіковані

59

53

Як

бачимо,

основною

особливістю

політико-ідеологічної

само

ідентифікації українських громадян є те, що майже за двадцять років частка
людей, які не можуть визначати свою прихильність до існуючих течій
становить більше половини. Цікаво, що у 2012 році 24% респондентів серед не
ідентифікованих зазначили, що жодна політико-ідеологічна течія їм не
підходить, 28% сказали, що ще остаточно не визначились, решта 48 % не
розбираються в політико-ідеологічних течіях [44, С.35].
Продовжуючи тему ідеологічних установок, варто зазначити, що часто
основними оціночними критеріями при виборі політичних сил крім «лівих –
правих»,

стають

«ліберальні-консервативні»,

«націоналістичні

–

інтернаціоналістичні», тощо. Можна припустити, що виборчі кампанії просто
змушують виборців дещо корегувати ці схеми переміщуючи кандидатів чи
партії «вправо» чи «вліво». Поки журналісти і політичні діячі зосереджені на
таких проблемах як податки, інвестиції, соціальна політика, пенсійна політика,
міжнародні відносини, інше, виборці приймають рішення на основі того, що
спрощує навколо них політичний дискурс [50, С.61].
Також динаміку партійних ідентифікацій дослідив О.Вишняк. Він
зазначив, що вони є проміжним містком, який зв’язує нечисельні політичні
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партії з їх підтримкою на виборах. Дослідник застосував підхід заснований на
Європейському соціальному дослідженні, яке у 2005, 2007, 2099 рр. було
реалізоване Інститутом соціології НАН України та соціологічною службою
«Соціс». Респондентам ставилось питання: « Чи є в країні така політична
партія, яка Вам більш близька, ніж решта партій?» (з варіантами відповідей:
так, ні, важко відповісти). Результати показали, що у 2005 році після
«помаранчевої революції» більше половини громадян України висловились, що
така партія є. Дослідник пояснює це зумовленістю станом післяреволюційної
ейфорії. Наступні опитування у «Європейському соціальному дослідженні»
продемонстрували, що цей показник суттєво знизився (до 38-48%). Провівши
порівняльний аналіз партійної ідентифікації в Україні та країнах Європейського
Союзу , О.Вишняк виявив, що рівень партійної ідентифікації в Україні в 20072009 рр. є дещо нижчим, ніж в країнах Західної Європи (особливо
скандинавських – Данія, Норвегія, Швеція), однак знаходиться нас середньому
рівні серед країн Східної Європи, які стали членами ЄС відносно нещодавно.
Тому автор робить загальний висновок, що у країнах з більш усталеною
партійною системою, розвинутим рівнем економіки та демократії, де партії
мають довгу історію існування, рівень партійної ідентифікації у 1,5 – 2 рази
вищий, ніж у країнах, де партійна система та демократія знаходяться у стадії
формування [10, С. 168-172].
Наступна хвиля Європейського соціального дослідження, проведена у
2011 році, демонструє ще більше зниження показника партійної ідентифікації
населення України. Лише третина опитаних (33,5%) зазначили, що в країні є
політична партія, яка є їм більш близькою ніж решта партій [14, С. 32].
Підсумовуючи все вищезазначене, варто сказати, що політична система
України за роки незалежності перебувала в нестійкому стані. Постійні зміни у
виборчому законодавстві, перегрупування політичних сил, конфлікти у владі,
економічна невизначеність привели до політичної дезорієнтації населення.
Українські науковці намагались узагальнити здобуті роками емпіричні дані, та
вивести власні концепції електорального вибору. Однак відсутність досі чіткого
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обґрунтування поведінки українського виборця пояснюється не обмеженістю
дослідницьких пошуків, а соціально-економічними та психоемоційними
умовами в яких знаходиться тривалий період українське суспільство. З часу
проголошення незалежності населення України вимушено проживає в умовах
соціальної аномії, що характеризується відсутністю в суспільстві цінніснонормативної

бази соціальної

консолідації. Також помітною є слабка

зацікавленість громадян політикою та низька обізнаність з приводу основних
аспектів політичного життя країни. В наслідок чого помітною є криза
ідеологічної само ідентифікації, яка має доволі тяглий характер. Тому дуже
важливо, проводити подальші наукові пошуки в даному напрямку з метою
підвищення електоральної культури виборців, для того, щоб виробити в них
прискіпливість до своїх обранців, та пробудити почуття відповідальності за
власний електоральний вибір.
За переконаннями керівника управління інвестиціями міжнародної
торгової організації канадця Дж. Хенкока, ―головною небезпекою є те, що
виборець обманює себе. Він дійсно чекає чогось більшого і при цьому не в
змозі сформулювати чого саме‖ [12].

2.2. Електоральна диференціація території України
У попередньому розділі ми розглянули особливості парламентських
виборів, що відбувались в незалежній Україні, та основні характеристики, що
притаманні українським виборцям. Ми свідомо вирішили винести питання
регіональної диференціації електорату, адже територіальний аспект вже багато
років проходить червоною ниткою не тільки у період виборів, а й стосовно
інших сторін суспільного розвитку. Врахування особливостей поляризації
поглядів у різних регіонах, на нашу думку, має дуже важливе значення у
питаннях стабільного функціонування країни. Ігнорування даного аспекту може
привести до непередбачуваних, а іноді невідворотних наслідків. Тому ми
вважаємо за потрібне зупинись на ньому детальніше, однак саме з точки зору
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голосування виборців, не вдаючись в детальні історичні обґрунтування даної
ситуації.
Питання територіального розподілу електорату досліджувалось в рамках
«екологічного підходу». Як вже було зазначено у першому розділі, його
родоначальником став А.Зігфрид, який здійснив першу спробу дослідити
поведінку та вподобання виборців з позиції детермінант навколишнього
середовища. Сьогодні існує окремий напрям політико - географічних
досліджень, який вивчає територіальну специфіку поведінки виборців. Він має
назву «електоральна географія», або «географія виборів». Спочатку цей напрям
набув значної популярності в країнах Заходу, а потім став активно
використовуватись

і

на

теренах

пострадянських

країн.

Дослідження

відбуваються на перетині таких наук, як соціологія, політологія, географія,
історія, інші. Особливістю даного підходу є те, що предметом аналізу тут
виступає вже здійснена поведінка виборців, порівняння її результатів. Метою
електоральної географії є не лише показати територіальні відмінності в
політичних смаках, а пояснити їх причини та чинники [68] .
В Україні дослідженням цієї проблематики займались О. Шаблій,
В. Карасьов, С.Білоусов, М. Погребинський, В. Бортников, В.Березинський,
А.Романюк,

А.Колодій,

А.Черкашин

інші.

З’явився

ряд

серйозних

дисертаційних досліджень в даній тематиці. Інтерес до геоструктури
електоральної поведінки носить неоднозначний характер, адже відчутна
тенденція до політичної регіоналізації України наштовхує дослідників на
прибільшення, применшення, а іноді взагалі заперечення фактору регіональних
моделей електоральної поведінки.
Вперше регіональний характер голосування українських виборців почав
проявлятись ще на парламентських виборах 1998 року, але остаточної чіткості
він набув на виборах Президента 2004 року, а вибори Верховної Ради 2006 року
остаточно проілюстрували дану тенденцію (Рис.2.2.).
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Рис. 2.2. Розподіл голосів за регіонами на виборах Президента 2004 року
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_ElectionsMap_Nov2004.png#/media/File:Ukrai
ne_ElectionsMap_Nov2004.png)

Крім цього варто зазначити також характерний поселенський характер
електоральної поведінки, коли є відмінності у голосуванні «села» і «міста».
Регіональні

особливості

голосування

розглядав

український

науковець

С.Білоусов. Він виділив дві групи особливостей даного феномену. Це
об’єктивні особливості самих регіонів, а також важливість регіонального
фактору в системі електоральних орієнтацій виборців. Власне до уваги слід
брати такі відмінності регіонів:
за природно-кліматичним і сировинним ресурсом;
за співвідношенням частки промислового і сільськогосподарського
виробництва;
за рівнем соціально-економічного розвитку;
за кількістю, щільністю, демографічним і соціально-професійним
складом населення;
за розподілом населення за типами населених пунктів;
за рівнем зайнятості населення;
за етнічним складом населення;
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за наявністю і дієвістю політичних партій і рухів, профспілкових
об’єднань, релігійних об’єднань різних конфесій;
за політичними орієнтаціями і рівнем соціально-політичної активності
різних груп населення.
Дослідник провів аналіз результатів виборів 1998-1999 рр, та дійшов висновку,
що вищезазначені розбіжності мають вплив на:
 електоральну активність населення. Зі збільшенням частки сільського
населення в регіонах, збільшується рівень електоральної активності.
Однак у селах, що є наближеними до мегаполісів, активність нижча ніж у
більш віддалених регіонах.
 діапазон політичного вибору. Тут варто виділити два аспекти. По перше –
кількість політичних партій, які потрапляють в поле зору електорату. Чим
більше регіон урбанізований, чим більше різноманітна його соціальнопрофесійна структура, тим більше політичних сил мають отримати
голоси виборців. Разом з цим, регіони які історично менше перебували
під владою Радянського Союзу, мають тенденцію до більшого
спрямування в бік правих політичних сил, які сповідують західні
орієнтації та національні ідеї. В той же час, регіони, що були в складі
СРСР із самого початку його існування більш схильні до підтримки лівих
партій, що сповідують зближення з Росією.
 персоналізацію електорального вибору населення. Мається на увазі, що в
сільських поселеннях, а також в регіонах компактного проживання
національних меншин, фактор особистості лідера партії, або особистості
кандидата по мажоритарному окрузі, відіграє значно більшу роль ніж в
урбанізованих промислових регіонах, де більшу вагу має фактор
політичної програми.
 на рівень економічного сепаратизму в електоральних орієнтаціях
населення регіонів-донорів. Виявляється це й у спробах протиставлення
―бідних‖ і ―багатих‖ регіонів і Києва [4, С. 12-13].
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Останнім часом ми, на жаль,

стали свідками не тільки економічного

сепаратизму, але й сепаратизму етнокультурного та національного, що тільки
підсилив регіональні розбіжності населення.
Повертаючись до регіональної диференціації електорату, варто згадати
аналіз зроблений О.Вишняком на основі парламентських та президентських
виборів 1994-2006 років. Автор виділив п’ять типів політичних регіонів, які
базувались

на

критеріях

національно-демократичної,

проросійської,

та

невизначеної ідентифікації кандидатів та партій. Відповідно це були
Центральна та Західна Україна, Північний Схід та Кіровоградська область,
Донбас, Крим та інші південно-східні області [11, С.334].
Інший український дослідник А.Черкашин говорить, що електоральна
диференціація території України засновується на підтримці виборцями
«прозахідних» чи «євразійських» політичних сил. В залежності від ступеня їх
популярності він виділяє 7 регіонів: Галичина, Волинь, Закарпаття, ЦентрЗахід, Центр-Схід, індустріальні області Сходу і Півдня, Донбас і Крим [51,
С.2-19].
Однак найбільш драматичний та суперечний електоральний ( і не тільки)
поділ території України, який спекулятивно експлуатується в політичній
риториці, є поділ на Західний та Східний полюси. Власне він зумовлений
багатьма чинниками, як короткострокового, так і довгострокового історичного
характеру. Наприклад, різне історичне минуле, питання мови, діаметрально
протилежні позиції геополітичного спрямування, конфесійні розбіжності,
ціннісні орієнтири та інше. Слід також зазначити, що деякі регіональні
особливості, ідентичності виникли ще до сформування держави. Але ми не
будемо зупинятись на історичному аспекті даного питання детально. Саме
геополітичне розташування України призводить до розходжень думок між
регіонами з приводу тих чи інших питань. Водночас в контексті поляризації
думок на «захід» та «схід», важливе місце посідають центральні регіони. Саме
вони є більш гнучкими у своїх поглядах, існує помітна тенденція боротьби між
політиками за сфери впливу в Центрі.
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За всю історію виборчих кампаній в Україні, дослідники виділили певні
етапи регіонального електорального поділу. Ще в 1991 році на всеукраїнському
референдумі

стосовно

незалежності України

регіоналізації думок. Вона проявилась у

була виявлена тенденція
відсотках голосів тих, хто

проголосували за відділення від СРСР та незалежність держави [64]. На карті
чітко помітно, що чим ближче в напрямку Заходу, тим відсоток людей, які
обрали шлях незалежності вищий (Рис.2.3).

Рис. 2.3. Результати Всеукраїнського референдуму за областями, 1 грудня 1991
р
(Відомість про результати Всеукраїнського референдуму, 1 грудня 1991 р. // ЦДАВО
України. — Ф. 1. — Оп. 28. — Спр. 144. — Арк. 6.)

Однак ще більш виражений поділ у голосуванні на «схід»

і

«захід»

з’явився на виборах Президента в 1994 році. Тоді основна боротьба йшла між
Л.Кучмою, якого в основному підтримав Схід, та Л.Кравчуком із підтримкою
на Заході. Власне такий стан речей склався внаслідок ідеологічного
позиціонування кандидатів, які активно ратували за інтереси регіонів, в яких
здобули найбільшу підтримку. Стосовно парламентських виборів того ж року,
які відбулися за мажоритарною системою, варто зазначити, що попри значний
успіх безпартійних кандидатів, все таки прослідковувалась залежність у
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більшій підтримці «лівих» партій Сходом, Центром і Півднем. В той же час
Захід схилявся до «правих» та правоцентристських партій. Із запровадженням
пропорційної системи виборів, вісь поділу електорату на схід-захід стала ще
чіткішою. Вже на наступних виборах Парламенту полюсами електорального
визначення ставали геополітичний – прозахідний і проросійський, та
ідеологічний

- «ліві», «не ліві» Простежуючи результати виборів 90-х –

початку 2000-х років можна побачити, що електорат західних регіонів в
основному був зорієнтований на націонал-демократичний вектор. Фаворитами
вибору тут ставали такі партії, як Народний Рух України, Конгрес Українських
Націоналістів, Українська республіканська партія. Більшість виборців Півдня та
сходу підтримували політичні сили лівого спрямування, такі як КПУ,
Прогресивна Соціалістична партія, Селянська партія, Соціалістична партія.
Інші центристські партії мали в основі своєї підтримки мінливий електорат у
всіх регіонах. На парламентських виборах 2002 року «Наша Україна» - партія
націонал-демократичного спрямування здобула перемогу за рахунок підтримки
виборців Заходу, а також частини виборців Центру [26, С. 136 - 137]. КПУ ж
заручилось підтримкою Сходу та Півдня (Рис.2.4.)

Рис. 2.4. Лідери парламентських виборів 2002 року за областями
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)
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О.Стегній зазначає, що протягом десяти років (1994-2004) «відбувалося
поступове нівелювання відмінностей національної самоідентифікації різних
регіонів України із зростанням рівня національної просторово-територіальної
самоідентифікації та відповідне зниження локальної». [49, С. 94-123]
Вибори 2006,

2007 років започаткували новий ідеологічний поділ

виборців на «помаранчевих» та «синіх», однак регіональний поділ електорату
залишився фактично незмінним. Захід разом з частиною північних та
центральних областей підтримували партії помаранчевого табору (Наша
Україна, БЮТ), Схід та Південь стали стійкими прихильниками Партії регіонів.
Водночас партії, які знаходились на межі перетину помаранчевого та синього
таборів, заручались підтримкою центральних областей.
Чергові парламентські вибори 2012 року проводились за змішаною
системою та ознаменувались появою нових, так би мовити альтернативних
політичних сил, таких, як УДАР, Свобода, інші. Партія регіонів зберегла свої
лідерські позиції на південному сході країни, БЮТ – на Заході та в Центрі.
Однак зі зростанням в суспільстві протестних настроїв, впливу почали
набирати партії з більш радикальними позиціями. Так на Заході підтримку
отримала Свобода, зайнявши нішу радикально налаштованих прихильників
БЮТ і Нашої України. Отже попри те, що традиційна сегрегація електорату на
«східних» і «західних» збереглась, відбулося певне перегрупування зон
підтримки.
Основою ідеологічних та ціннісних розходжень між Заходом та Сходом
протягом років незалежності України виступало питання самоідентифікації,
мови а також проблема зовнішньополітичних векторів. Доктор соціологічних
наук О.Стегній провів моніторинг геополітичних пріоритетів українці з 1994 по
2012 рік. Результати його досліджень ще раз продемонстрували, що
пріоритетність зміцнення східнослов’янського блоку знаходить максимальну
підтримку серед мешканців Сходу і Півдня. Також до прихильників даного
вектору розвитку автор відносить респондентів, які ідентифікують себе з
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радянським народом. В той час

респонденти західних регіонів більше

схиляються до підтримки розширення зв’язків із розвиненими країнами Заходу,
також до таких відносяться люди, які вважають пріоритетним опиратись на
власні сили, та ті, хто має космополітичну ідентичність. Респонденти, що
представляють центральний регіон балансують між двома вищезгаданими
зовнішньополітичними напрямками. Також дослідник стверджує, що мова є
чітким маркером підтримки певних зовнішньополітичних орієнтацій населення.
[48, С. 11-18]
Будуючи власні програми та кампанії базуючись на цих розходженнях,
партії, чи кандидати позиціонували себе, як захисників інтересів того чи іншого
регіону. Суперечки у вищих ешелонах влади, постійні протистояння «лівих» –
«правих», «синіх» - «помаранчевих», невизначеність напрямку розвитку країни
тільки підсилює з кожним роком цей розкол. Як зауважив Станіслав Біличенко :
«Слюсар, пенсіонерка, студент в Полтаві та Харкові знають, розуміють і не
розуміють щось однаково, але голосуватимуть абсолютно протилежно.»
На жаль, за умов взаємовиключеності політичних орієнтирів, цілковита
інтеграція країни в одному напрямку практично не можлива. Тому регіональна
специфіка електоральних симпатій має обов’язково братись до уваги при
розробці регіональних стратегій розвитку та консолідації країни. Як зазначає
Жарська

О.В.

довгострокова

невизначеність

геополітичного

курсу

глобалістичні тенденції у розвитку економіки та комунікацій на світовому рівні
ставлять перед Україною завдання, які без наявності консолідованого
суспільства виконати неможливо. Знаходячись на роздоріжжі між Заходом та
Сходом, в умовах посилення потенціалів сусідніх країн, Україна може і надалі
залишатись транзитною зоною [69].
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що електоральна соціологія почала
розвиватись в Україні відносно недавно. Перші парламентські вибори в
незалежній Україні відбулись у 1994 році за мажоритарною системою
абсолютної більшості, тому досліджувати електоральні преференції, а тим
більше прогнозувати їх, було досить складно з методологічної та фінансової
точки зору. Перехід до пропорційної та змішаної систем надав соціологам
більше можливостей для глибинного дослідження цього феномену політичної
участі.
Поступово протягом 90-х років почали прослідковуватись певні
територіальні відмінності у голосуванні. «Ліві» та «праві» партії стали
набирати свій «стабільний» електорат. Але ситуація почала змінювати у 2000-х,
коли почали з’являтись нові партії, поступово виборці стали відходити від
підтримки партій «лівого» напрямку.
Через тяглу складну економічну ситуацію, політичну нестабільність,
суперечки у владі, електоральна поведінка українських виборців має хаотичний
та непередбачуваний характер. Байдужість до політичного життя, відсутність
відчуття відповідальності за власний вибір, розчарування, криза партійноідеологічно ідентифікації спонукають значну частину населення робити вибір
керуючись психоемоційними чинниками, а не зваженими фактами чи
раціональними мотивами. Стабільне падіння явки на виборах демонструє
зневіру та апатію людей до електоральної участі.
Крім цього чітко вираженою є регіональна диференціація електорату.
Основними осями поділу стали історичні особливості розвитку західних та
східних територій, мовне питання, зовнішньополітичні орієнтації.

Вперше

регіональній поділ електорати почав проявлятись на початку 90-х рр у
голосуванні на референдумі стосовно незалежності України. Далі почала
з’являтись тенденція у голосування за так звані «праві » партії жителями
Західних регіонів, та за «ліві» жителями Сходу. Поступово цей ідеологічний
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поділ трансформувався, та на виборах Верховної Ради 2006 та 2007 років набув
форми «сині» - «помаранчеві».
Досить часто цими розколами спекулюють політичні сили, будуючи свої
кампанії на меседжах захисту інтересів тих, чи інших груп. Як правило, люди
обирають тих, хто обіцяє вихід з кризи, але швидко розчаровуються в своїх
фаворитах, після того, як останні демонструють неспроможність виконати
пункти своїх політичних програм.
На сьогодні досі не склалась якась домінуюча модель електоральної
поведінки українських виборців. Законодавча база, яка регулює виборчий
процес зазнає періодичних трансформацій, що також розбалансовує політичну
систему. Все це ще раз підкреслює той факт, що електоральна поведінка
українських виборців потребує подальших досліджень, аналізу підходів до
прогнозування й моделювання.
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РОЗДІЛ 3. СУТНІСТЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НА
ВИБОРАХ ДО ПАРЛАМЕНТУ В ЖОВТНІ 2014 РОКУ
3.1. Чинники детермінації голосування виборців в розрізі соціальнодемографічних характеристик
Проаналізувавши

основні

тенденції

електоральної

поведінки,

що

склались за історію парламентських виборів в незалежній Україні, ми
переходимо до безпосереднього її аналізу на позачергових виборах Верховної
Ради 26 жовтня 2014 року.
В першу чергу потрібно зауважити, що ці вибори були абсолютно
нетиповими за багатьма показниками. Їх передумовою стали буремні події під
час Євромайдану, внаслідок яких відбулась різка зміна політичної верхівки
держави. Суспільне напруження та незадоволення процесами, які призводили
до згортання демократії, не відповідали потребам громадян, суперечили
принципам суверенної та незалежної держави поклали початок незворотнім
подіям

які відбулись наприкінці 2013 року. Народ України знову

продемонстрував, що може боротись за свої інтереси та відстоювати власні
права. За даними дослідження опублікованого за місяць до початку подій
Євромайдану,

53%

українців

підтримували

приєднання

України

до

Європейського союзу, майже стільки ж очікували, що Угода про Асоціацію
буде підписана в листопаді [66]. Однак коли цього не відбулося, українці
вийшли на центральну площу країни, щоб продемонструвати та захистити свою
громадянську позицію. Шляхом революції, на жаль, вже не мирної, було
здійснено усунення тодішніх політичних еліт із займаних ними постів. Обрання
на дострокових виборах 25 травня 2015 року нового Президента України Петра
Порошенка

засвідчило

про

невідворотність

подальших

політичних

трансформацій з метою встановлення європейських демократичних цінностей,
які стала розділяти значна частина українців. Ставало очевидним, що за таких
умов

подальше

функціонування

тодішнього

складу

Парламенту

було

абсурдним та неактивним. Тому новообраним президентом було прийнято
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рішення про розпуск Верховної Ради та призначення перевиборів на 26 жовтня.
Якщо говорити про особливості самої кампанії, то варто відмітити її
надзвичайно стислі строки. За короткий термін з’явились абсолютно нові для
українського виборця політичні партії. Тому перед електоратом постала
проблема оперативного визначення з вибором, фактично нічого не знаючи про
минулу діяльність політичних сил, за виключенням окремих особистостей, які
входили в їх склад. Ситуація військового конфлікту на Сході України, анексія
Криму, вкрай складне економічне становище поставили перед українцями нові
виклики. Якщо раніше двома основними «гігантами» на політичному полі були
Партія Регіонів та Батьківщина, то тепер, внаслідок різкого перегрупування
політичних гравців, електорат перебував в повній дезорієнтації. Соціологами
фіксувалась рекордна частка невизначених з вибором людей. Дві масштабних
виборчих кампанії за півроку було абсолютним виключенням з усіх правил.
Відбулися вибори за старою змішаною системою. Загальна кількість
виборчих дільниць становила 29 669, з них 28 480 звичайних, 1107 спеціальних
дільниць. Також на тимчасовій основі було утворено 87 дільниць. 49
політичних партій висунули кандидатів у народні депутати України, у тому
числі в загальнодержавному виборчому окрузі – 29, в одномандатних виборчих
округах – 43. Явка на виборах склала 51,92% від загальної кількості виборців
внесених до списків на виборчих дільницях [73]. Це найнижчий показник за
всю історію парламентських виборів в Україні. За результатами по
загальнодержавному виборчому окрузі 5% бар’єр подолали такі партії:
Народний Фронт (22,14%), Блок Петра Порошенка (21,81%), Об'єднання
«Самопоміч»(10,97%), Опозиційний блок (9,43%), Радикальна партія Олега
Ляшка (7,44%), Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (5,68%) .
Основний акцент при аналізі електоральної поведінки буде зроблено на
дослідженні, проведеному Соціологічною групою Рейтинг в період з 6 по 13
листопада 2015 року, що дало змогу зафіксувати фактично щойно здійснений
вибір громадян, та на дослідженні проведеному за два тижні до виборів. Також
буде використано результати національних та міжнародного екзіт-полів, та
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виконано порівняння певних залежностей на основі досліджень проведених в
період кампанії чергових виборів 2012 року.
Важливо також наголосити, що соціологічні дослідження є інструментом
перевірки можливих фальсифікацій на виборах. Як зазначають В.Паніотто та
Н.Харченко, значні відмінності даних соціологічних опитувань проведених
соціологічними компаніями вдень виборів чи після виборів, від результатів
самих виборів, можуть свідчити не тільки про проблеми, пов’язані з
дослідженням, але й про можливість фальсифікації результатів виборів [7,
С.155 - 170].
Перш за все ми спробуємо проаналізувати виборчу активність електорату
в день голосування. Для цього ми використаємо дані міжнародного екзіт-полу
проведеного

на

замовлення

Уряду

Канади

Соціологічною

групою

Рейтинг(Україна) спільно із «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва) за
підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International
Republican Institute – IRI). Опитування відбулося на виході з 330 виборчих
дільниць у всіх регіонах України, крім Криму. Методологія проведення екзітполу була запропонована литовськими соціологами, представниками інституту
Геллапа.

Вибірка

була

обрахована

таким

чином,

щоб

максимально

репрезентативно охопити всі макрорегіони України, включаючи Донецьку та
Луганську області, на території яких проходила антитерористична операція.
Опитано понад 25 000 респондентів. Екзіт-пол являє собою опитування людей,
які вже проголосували на виході з виборчих дільниць. Це робиться з метою
оперативного отримання інформації щодо лідерів перегонів, яка оголошується
після закриття виборчих дільниць в день виборів. У вибіркову сукупність
потрапляють дільниці, розташовані на території України за виключенням
спеціальних дільниць (лікарні, місця позбавлення волі). На відміну від
офіційних даних ЦВК дані екзіт-полу дають можливість проаналізувати
активність різних груп населення в певні часові проміжки.
Отже, в першій половині дня на виборчі дільниці найбільше приходили
люди передпенсійного та старшого віку. Так з 8 до 10 години серед тих, хто
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здійснили свій вибір було 38% виборців віком 60 і старше, 24% віком 50-59
років. Традиційно найменш активною зранку була молодь. Всього 4% виборців
від 18 до 24 років з’явились на дільниці до 10 години, та 5% - віком 25-29 років.
Середня вікова категорія проявляла помірну активність. За дві години після
відкриття виборчих дільниць свій вибір зробили 12% віком 30-39 років, та 17%
віком 40-49 років. Далі активність різних вікових груп населення окреслилась
певними тенденціями. Так як основна маса людей старшого віку проголосували
в першій половині дні, їх явка на дільниці почала поступово знижуватись
ближче до вечора . Всього 9% виборців вікової категорії 60+ було зафіксовано
з 18 до 19 години. Зворотна динаміка спостерігалась серед людей середнього та
молодшого віку. У другій половині дня їх активність почала зростати, а в
останні години роботи дільниць досягла свого піку. Так станом на 19 годину
свій вибір зробили 28% виборців 30-39 років, 22% виборців 40-49 років, по 11
та 14% виборців вікових категорій 18-24 роки та 25-29 років. Приблизно
однакову активність проявили всі вікові категорії в часовому проміжку з 14
до16 години (рис.3.1). Виняток становили тільки молодші групи населення,
активність яких була вкрай низькою протягом всього дня. Якщо говорити
загалом про день голосування, то як і на виборах 2012 року найактивнішими
виборцями були представники вікової категорії 50-59 років. Явка склала понад
65%. Найменш активною була молодь віком 18-24 роки, лише кожен третій
з’явився

на

вибори.

Варто

зазначити,

що

порівняно

з

попередніми

парламентськими виборами, активність виборців з даними ЦВК впала на 6%
[84]. Якщо порівнювати дані екзіт-полів за 2012 та 2014 роки, то можна
зауважити, що найбільші втрати активності відбулися серед наймолодшої
вікової категорії ї (18-24 років) і серед найстарших (60 років і більше).
Одночасно виборці середнього віку були більш активними, ніж на виборах
2012.
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Рис.3.1. Голосування різних вікових груп у часових проміжках
На жаль, низька активність молоді на виборах є негативною тенденцією
вже протягом багатьох років. Ігнорування своїх електоральних обов’язків
молодим поколінням призводила до того, що в парламент потрапляли
представники «старої гвардії», за яких віддавали свої голоси більш активні
виборці старшого віку. Це значно зменшує шанси в нових політичних сил з
прогресивними та інноваційними ідеями потрапити до Верховної Ради, через це
партійний склад українського парламенту зазнає слабкої ротації кадрів.
Варто також згадати, що на виборах парламенту 2014 року всього було
проведено 5 екзіт-полів, а саме Фондом «Демократичні ініціативи» ім.Ілька
Кучеріва спільно з КМІС та Центром Разумкова, TNS, R&B group, УІСД/ЦСМ,
Студією «Савік Шустер», та Соціологічною групою Рейтинг. При невеликих
відхиленнях від офіційних результатів ЦВК, всі екзіт-поли дещо занизили
результат партії - лідера перегонів - Народного Фронту. Так найбільш точними
до офіційного результату який склав 22,14%, були дані міжнародного езкитполу групи Рейтинг та TNS – 21,8%. Водночас всі екзіт-поли пророкували
першість Блоку Петра Порошенка, який в кінцевому результаті зайняв другу
позицію із підтримкою у 21,82%. Тут мінімальне відхилення від результату
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показали R&B group, яке становила 0,33%. Ще однією особливістю стало те, що
всі екзіт-поли пророкували подолання 5% бар’єру

ВО «Свобода», однак

офіційний результат у 4,71% засвідчив про те, що партія не буде представлена у
парламенті [67] .
Такі розбіжності з реальними результатами можна пояснити особливістю
проведення екзіт-полів, адже інтерв’юєри не мають можливості працювати на
спеціальних дільницях, які охоплюють знаний відсоток виборців. Також
присутній фактор відмов від участі в екзіт-полі через певні особливості
несприятливого розташування дільниць чи перешкоджання роботі інтерв’юерів.
Загалом найбільш точні прогнози були зроблені для Блоку Петра
Порошенка, Опозиційного блоку, Радикальної партії Олега Ляшка та ВО
«Батьківщина». Разом з цим дещо нижчими стали прогнозовані результати
Об’єднання Самопоміч. Та попри незначні відхилення від офіційних даних,
проведені екзіт-поли продемонстрували доволі близькі до реальних результати,
що свідчить про високий рівень професіоналізму та компетенції вітчизняних
соціологів, якісно розроблений інструментарій та хороший рівень організації.
Як вже було сказано, емпіричним матеріалом для аналізу виступає
загальнонаціональне дослідження з репрезентативною за віком, статтю
регіонами і типом поселення вибіркою, яка складає 2000 осіб. Опитування було
проведене серед населення України віком від 18 років за допомогою особистого
формалізованого

інтерв’ю

(face-to-face).

Помилка

репрезентативності

дослідження: не більше 2,8%. Аналізуючи електорати партій, які отримали
перемогу на парламентських перегонах 2014 року, можна виділити певні
залежності у голосуванні різних соціально-демографічних груп населення.
Якщо говорити про територіальний розподіл голосів, то тут можна чітко
прослідкувати, що партію Народний Фронт найбільше підтримали мешканці
Заходу, Центру та Півночі. Також респонденти цих регіонів висловили
максимальну підтримку Блоку Петра Порошенка. Жителі Сходу та Донбасу
віддали найбільший відсоток голосів партії Опозиційних блок, де проживає
традиційне ядро електорату даної політичної сили (рис.3.2). Об’єднання
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Самопоміч отримало найбільшу підтримку на Заході. Характерно, що значний
відсоток виборців Сходу, Донбасу та Півдня не брали участі у виборах.

Рис.3.2. Розподіл підтримки партій в розрізі регіонів
Що стосується рівня електоральної підтримки за типами населених
пунктів, то жителі сіл більше підтримують Народний Фронт та Блок Петра
Порошенка у порівнянні із жителями міст. Інші партії користуються приблизно
однаковою підтримкою як в містах, так і в селах (Таб.3.1.). Однак
проігнорували участь у виборах більше жителі міст аніж сіл. Дослідник
В.Чигрин у своїй статті в збірці ―Політичний маркетинг та електоральні
технології ‖ зауважив, що сільські жителі дещо менше, ніж міські, а особливо
жителі мегаполісів, втратили інтерес до політичних подій. Як бачимо, цей
висновок підтвердився і на останніх парламентських виборах. [52, С. 105–114].
Таблиця 3.1.
Відмінності голосування у містах та селах
Місто

Село

Народний Фронт

13%

21%

Блок Петра Порошенка

15%

19%

Самопоміч

8%

8%

Опозиційний Блок

6%

5%

Радикальна партія

4%

6%

Батьківщина

3%

6%

Не брали участі

37%

23%
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Серед вікової структури електорату також прослідковуються свої
залежності. Радикальну Партію підтримувала більше молодь (18-29 років). Це
можна пояснити популярністю ідейних засад політичної сили, побудованих на
радикальних викликах, що є традиційно популярними серед молодих осіб, та
персональною харизматичністю лідера, яка також імпонує даній віковій
категорії. Також молодь разом із людьми середнього віку (30-49 років) стали
основним електоратом Об’єднання Самопоміч. Це пов’язано з тим, що партія
відноситься до так званої «свіжої хвилі» на політичній арені України, до її
складу в основному входять нові молоді обличчя, які несуть реформаторські
ідеї, продемонстрували успіх на виборах в Київраду, та відображають інтереси
людей з активною життєвою позицією. Основне гасло рекламної кампанії партії
«Візьми і зроби» виступає яскравим цьому підтвердженням.
Трохи більше підтримки серед людей середнього та старшого віку
отримала партія Блок Петра Порошенка, так як ці вікові категорії схильні
голосувати вже за відомі партії, представники яких є вже добре знайомими
обличчями. Тенденція голосувати за відомі партії серед людей старшого віку
спостерігається і в підтримці інших політичних сил - Батьківщина,
Опозиційний блок (рис.3.2). У віковій структурі електорату найбільший
відсоток тих, хто не брав участь у виборах серед категорій 18-29 років та 30-39
років. Цей факт підтвердився даними екзіт-полу.

Рис. 3.2. Підтримка партій різними віковими категоріями
Розподіл електорату за ознакою статі продемонстрував наступне – жінки
більше проголосували за Народний Фронт, Опозиційний блок, Батьківщину,
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Сильну Україну, тобто за партії, які несли помірковані ідеї. Чоловіків же більше
серед електорату Радикально партії , Правого Сектору, Громадянської Позиції,
Свободи – це ті політичні сили, які будували свої кампанії на рішучих, різких,
часом радикальних закликах, а також містили воєнну риторику(Рис.3.3.). Вже
традиційно «емоційні» акценти кампаній знаходять своє відображення у
статевому розподілі голосів.

Рис. 3.3. Розподіл голосів за ознакою статі
Розподіл виборців за освітою показав, що люди з вищою та незакінченою
вищою освітою голосують більше за Самопоміч, Блок Петра Порошенка,
Народний Фронт – партії проєвропейського спрямування. Водночас значну
частку виборців КПУ та Батьківщини становлять люди з початковою та
середньою загальною освітою, так як ці партії з довгою політичною історією,
давно відомі (Рис.3.4.). Варто пригадати, що серед виборців цих партій також
багато людей старшого віку.
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Рис. 3.4. Розподіл голосів за рівнем освіти
Мовне питання, яке протягом всієї історії незалежності відігравало роль
так званого соціального розколу, вплинуло також і на хід голосування у 2014
році, однак вже значно менше. Так російськомовне населення підтримало
Опозиційний блок , до складу якого входять представники колишньої Партії
Регіонів.

Як

відомо,

остання

під

час

виборів

2012

року

активно

використовувала тезу про запровадження російської мови як другої державної.
Україномовний електорат більше віддав свої голоси за Самопоміч, місцем
зародження діяльності якої стала Західна Україна, Народний Фронт,
Радикальну партію, Блок Петра Порошенка, Батьківщину(Таб.3.2).
Таблиця 3.2
Підтримка партій за ознакою рідної мови
Українська

І українська, і
російська

Російська

Народний Фронт

22

12

4

Блок Петра Порошенка

19

17

8

Самопоміч

11

5

4

Батьківщина

6

4

1

Радикальна Партія

6

5

1
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Опозиційний блок

2

6

13

Отже ми побачили як розподілились виборці основних партій за
соціально-демографічними характеристиками. Та разом цими розбіжностями,
важливими факторами, які розділяють електорат є питання євроінтеграції та
вступу в НАТО. Респондентам було поставлено питання «До якого одного
інтеграційного об'єднання повинна прагнути Україна в перспективі?». 55%
виборців Опозиційного Блоку, 54% виборців КПУ, 24% виборців партії Сильна
Україна відповіли, що Україні варто вступити до Митного союзу Росiї, Бiлорусi
та Казахстану. Як відомо, ці три партії схиляються до проросійської політики.
Абсолютна більшість виборців інших партій підтримали вступ України до
Євросоюзу (рис.3.5).

Рис. 3.5.Підтримка приєднання до інтеграційних об'єднань серед електорів
партій
Аналогічна ситуація спостерігається при аналізі питання референдуму
щодо вступу України в НАТО.

64% виборців Опозиційного блоку, 61%

виборців КПУ та 49% виборців Сильної України проголосували б проти.
Виборці решти партій проголосували б за, однак серед них частка невизначених
вже дещо збільшилась.
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Також респондентам задавалось питання «Наскільки вільними i чесними
були парламентські вибори, які відбулися 26 жовтня цього року?». Порівняно з
черговими виборами парламенту 2012 року, де респонденти не вірили у
чесність результатів виборів ще за місяць до їх проведення, ситуація з
позачерговими виборами 2014 року змінилась в кращу сторону. 56%
респондентів зазначили, що вибори які відбулися були вільними та чесними,
28% не погодились з даним твердженням(рис.3.6.). Серед останніх найбільше
електорату КПУ, яка вперше за роки незалежності не представлена в
українському парламенті, Опозиційного блоку, та Сильної України.
Цiлком вiльними i чесними
Важко вiдповiсти
Абсолютно невiльними i нечесними

НАРОДНИЙ ФРОНТ
САМОПОМIЧ
Блок Петра Порошенка
Батькiвщина
Свобода
Радикальна Партiя
Сильна Україна
Опозицiйний блок
КПУ
Україна
Не брали участi

Скорiше вiльними i чесними
Скорiше невiльними i нечесними

30
29
28

56
58
56

17
26
23
12
26
6
25
7
23
5
17
5 16

39
30

7 51
4 8 1
5 10
14 11
10 16
4
22
22
11
29
14
28

58
49
51
28
26
37
18
26

10

16
23

Рис. 3.6. Оцінка чесності проведених виборів
Також позитивною тенденцією стало очікування змін на краще внаслідок
обрання нового складу парламенту. Це зазначило 57% респондентів. 35%
відповіли, що змін на краще не очікують. Найбільш позитивно дивляться в
майбутнє виборці Самопомочі - 87%. Найбільш песимістично налаштовані
виборці КПУ – 72% вказали, що не очікують змін. З цим погодилось 56%
електорату Опозиційного блоку, та 40% електорату Сильної України.
Доволі показовим є те, що 86% виборців Самопомочі також зазначили,
що новообраний парламент буде більш ефективним порівняно з попереднім
складом. Цю думку розділяють 76% електорату Народного Фронту, 75%
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виборців Блоку Петра Порошенка, 66% виборців Радикальної партії, 56% - ВО
Батьківщина, 22% - Опозиційного блоку. Не вірять у зміни в роботі парламенту,
або ж вважають, що новий склад працюватиме гірше за попередній виборці
КПУ, Опозиційного блоку та Сильної України. Такий песимізм серед
електорату даних політичних сил, пояснюється тим, що їх ядро становлять
люди старшого віку, жителі так званих «депресивних» регіонів України, які не
хочуть вступу до Європейського союзу та з низьким доходом.
Продовжуючи тему настроїв та цінностей електоратів різних партій, ми б
хотіли навести вже згадане дослідження В.Пекаря. Він проаналізував системи
цінностей та парадигми мислення в українському суспільстві за допомогою
теорії інтегральної динаміки. Для позначення різних систем цінностей
використовувались свої кольори, і на основі дослідження проведеного в 2011
році було виявлено, що в українському суспільстві склались такі групи:
— Переважають цінності "свої проти чужих, безпека, сховатися і перечекати" =
10% (фіолетовий)
— Переважають цінності "перемога, влада, сила" = 15% (червоний)
— Переважають цінності "стабільність, порядок, справедливість, добробут" =
55% (синій)
— Переважають цінності "розвиток, кар’єра, знання, можливості, багатство" =
15% (помаранчевий)
— Переважають цінності "гармонія, спільнота, спільна справа і спільне благо"
= 3% (зелений)
На жаль досліджень такого роду після подій Майдану не проводилось, але
автор зазначає, що «помаранчевих» стало більше приблизно на 3%, «зелених»
— також більше на 3%, тому на даний момент існує 18% «помаранчевих», 5%
«зелених», 50% «синіх». На основі такої структури українського суспільства за
цінностями дослідник описав як зазвичай на виборах голосує кожна із груп, та
за які політичні партії представлені на політичній арені Україні ці групи
можуть проголосувати. Отже, ті, хто сповідують цінності "стабільність,
порядок, справедливість, добробут" = 50% (синій) голосують виходячи з двох
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полюсів – за те, що вони вважають правдою і справедливістю, і відповідно
проти неправди і несправедливості, тому традиційно їх вибір падає на партію
влади, яка на їх думку є втіленням тієї самої справедливості. Основне значення
для них має не програма чи ідейні засади партії, а її позиціонування. Партія
влади, яка уособлює порядок і стабільність, користується великою підтримкою
в «синіх», тому серед такої категорії осіб популярність отримає Блок Петра
Порошенка, Народний Фронт. Ті ж, хто стабільно голосує проти влади, адже
справедливості нема будуть коливатись між Опозиційним блоком, Сильною
Україною, Батьківщиною, так як кристалізованих противників влади на момент
дослідження не було. На разі таким опонентом є Опозиційний блок.
Індивіди з пріоритетними цінностями "розвиток, кар’єра, знання,
можливості, багатство" = 18% (помаранчевий) зазвичай голосували проти всіх,
або на вибори не ходили, бо не бачили тієї сили, яка б представляла їх інтереси.
Помаранчеві віддають голос за тих, хто обіцяє вільний розвиток і безліч
можливостей для реалізації. Однак вони завжди розчаровувались в своєму
виборі, бо обіцянки не були виконані. Цьогоріч партією, яка найбільш точно
потрапляла під описані критерії була Самопоміч. Тому за неї в основу й
голосували люди з вищою освітою, молодого та середнього віку, що
проживають в містах та вірять в зміни на краще, тобто та категорія активного
населення для яких власний розвиток та реалізація в пріоритеті.
Ті, хто розділяє цінності «червоних», а саме "перемога, влада, сила"
(15%) здебільшого не приходять на вибори, або ж приходять «за винагороду».
Оскільки на виборах 2014 не була партії, яка б уособлювала «сильну руку»,
«хазяїна», то і ця категорія залишилась за межами контролю української влади.
Частина з них схильна до Радикальної партії, так як раніше схилялись до
Свободи.
Ті, хто відображає цінності "свої проти чужих, безпека, сховатися і
перечекати" = 10% (фіолетовий) голосують так, як це робить більшість. Раніше
це додавало значну частину голосів Партії Регіонів, тепер – Блоку Петра
Порошенка, не зважаючи на всю несхожість цих політичних сил.
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І нарешті цінності "гармонія, спільнота, спільна справа і спільне благо" =
5% (зелений) сповідуються представниками багатства людського капіталу
країни, але вони не готові голосувати за «менше зло». Тому в день виборів
залишаються вдома, адже політичних сил відображаючих їх інтереси немає.
Наголосимо, що дані приблизні, їх не можна вважати догмою, але вони
віддзеркалюють

та

доповнюють

вищенаведений

аналіз

електорату

та

підтверджує наведені нами залежності [75].
Отже ми побачили, що політичний простір в Україні в наслідок подій
Майдану зазнав значних трансформацій. Таке різке перегрупування сил дещо
дезорієнтувало

виборців

та

ще

більше

посилило

невизначеність

в

електоральних орієнтаціях. Однак можна прослідкувати певні залежності у
голосуванні різних категорій населення за соціально демографічними ознаками.
Крім цього, люди, які сповідують певний набір цінностей та орієнтирів,
голосують за ті партії, які декларують даний набір установок. Це підтверджено
як конкретними емпіричними показниками, так і теоретичними концепціями.
Звісно, що говорити про якісь чіткі моделі поки рано, адже країна проходить
черговий непростий етап свого розвитку. Проте можна сміливо стверджувати
про початок якісно нового поля електоральних установок, яке буде набувати
кристалізації

за

умов

стабільності

розвитку

держави

та

чіткості

її

зовнішньополітичних орієнтирів, а також при наступних демократичних та
вільних виборах.

3.2.

Динаміка електоральних настроїв та мотиваційні фактори вибору

У попередній частині розділу ми проаналізували характеристики електоратів
основних партій за поселенськими ознаками та соціально-демографічними
показниками. Як бачимо найбільш стабільний електорат на разі залишився у
Опозиційного блоку, КПУ, Сильної України. Це частка виборців переважно
старшого віку, проживає у Східних регіонах України, російськомовні, з
початою або середньої освітою. Тобто електорат колишньої Партії Регіонів
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розділився між трьома проросійсько-орієнтованими політичними силами, дві з
яких утворились фактично з колишніх «регіоналів». Виборців інших
політичних сил на даному етапі ще складно чітко ідентифікувати, адже вони
розділились між новоутвореними політичними партіями, які ще мало проявили
свою діяльність в Парламенті, а розчарування у владі в принципі збільшило
частку невизначених. Отримати більш повноцінну картину електоральної
поведінки

українських

виборців

допоможе

також

аналіз

динаміки

електоральних преференцій та мотиваційних складових вибору.
Дослідження проведене в червні 2014 року Соціологічною групою
Рейтинг засвідчило, що в українців зріс запит на нові політичні сили. Так
майже третина опитаних вказали, що при виборі партії за яку проголосувати на
виборах, будуть шукати альтернативу серед нових. В березні 2013 року цей
показник становив всього 10%. 45% опитаних зазначили, що будуть обирати з
партій, які представлені в парламенті. Ще 13% сказали, що не підуть на вибори,
так як немає політичної сили, яка б задовольнила їх потреби та інтереси
(Рис.3.7.). Варто також зазначити, що відсоток ти, хто не бачить з яких партій
вибирати зменшився. Тобто можна констатувати позитивну динаміку в
зацікавленості у голосуванні за нові політичні сили та в інтересі до самих
виборів.
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Рис. 3.7. «Якщо найближчим часом в Україні відбудуться парламентські
вибори, Ви …»
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Якщо розглянути дані альтернативи у розрізі регіонів, то можна
відслідкувати наступне: найбільше готові голосувати за нові політичні сили
жителі Центру. Як відомо, це саме той регіон, який протягом довго часу не мав
чітких орієнтацій, та був об’єктом боротьби політичних сил за вплив. Тому тут
зберігається потреба в партіях, які б змогли представляти інтереси даного
регіону, а не орієнтувалась лише на полярні Захід та Схід.
Найменше готові голосувати за альтернативні нові партії мешканці Сходу –
лише 16%. Також в цьому регіоні найбільший відсоток тих, хто вказали, що не
підуть на вибори, бо немає з кого обирати – близько третини. Захід і Південь
приблизно однаково розділились в даному питанні. Так чверть респондентів
готові голосувати за нові партії в обох регіонах. Через призму політичних
симпатії респондентів можна побачити наступне: найбільше готові голосувати
за альтернативні політичні сили виборці Радикальної Партії, Свободи та
Громадянської позиції, найменше – виборці Батьківщини, КПУ, Партії Регіонів.
Електорат останніх більше схильний вибирати з партій, вже представлених в
парламенті, саме ця частка не готова до змін і підтримує політичні сили, що
присутні давно в українському політикумі.
Якщо говорити про мотивацію голосування, то 41% респондентів
висловились за підтримку соціально-економічних ініціатив партії. Це можна
пояснити тим, що Україна перебуває в скрутному економічному становищі,
соціальна сфера також сильно постраждала, тому ці питання є одними з
найважливіших на порядку денному в українців, а головне, стосуються кожного
громадянина. Тому і політична сила, яка демонструватиме конструктивну
діяльність в цьому напрямку буде завойовувати значний відсоток виборців.
Вдвічі менше висловились про те, що основним мотивом при виборі партії буде
її ідеологія. Таких респондентів найбільше серед виборців КПУ та Свободи –
партій, в яких можна простежити «ліве» та «праве» ідеологічне спрямування
(Рис.3.8.). В українському політику це єдині партії, які є носіями чітких
ідеологічних засад, простежити ідеологічну направленість інших партій
практично дуже складно.

78

15% опитаних обрали основним своїм мотивом при виборі партії симпатії до її
лідера. Таких найбільше серед прихильників Батьківщини та Радикальної
партії, лідери яких, як відомо, медійні харизматичні особисті. Стосовно
соціально-економічних ініціатив, то їх очікують від всіх партій приблизно в
рівні мірі.
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Рис. 3.8. Мотиви голосування за політичні партії – Україна та електорати
Підтвердженням того, український виборець першочергово орієнтується
на лідера партії, а не на список, є те, що 47% респондентів зазначили, що їм
більше імпонують партії з сильним лідером ніж з сильною командою. Таких
найбільше знову ж таки серед симпатиків Батьківщини, Радикальної партії,
також Сильної України та КПУ. 38% орієнтуються на сильну команду.
Отже як бачимо за 4 місяці до виборів був сформований чіткий запит на нові
політичні партії, які будуть вести активну діяльність для покращення
суспільно-економічної ситуації країни.
Ще одне дослідження проведене буквально перед самими виборами до
Верховної Ради 2014 року (1-8 жовтня) показало, що повністю впевнених у
своєму виборі респондентів було 34%, тих, що вагались та могли змінити його
– 51%. Найбільше впевнені у своїх симпатіях були виборці Батьківщини та
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Опозиційного блоку, тобто партій, у яких вже був сформований відносно
сталий електорат.
Ближче до виборів зросла також підтримка партій з міркування того, хто
є їх лідерами. Так 31% зазначили, що важливим при виборі партії на виборах
буде є лідером, для порівняння у червні того ж року таких було 15%. Поруч із
виборцями Батьківщини та Радикальної партії, орієнтуватись на лідера почали
також виборці Громадянської позиції, адже це нова політична сила, про
діяльність та склад якої було мало відомо, а от її лідера Анатолія Гриценка вже
добре знали колись на посаді міністра оборони України. Також на лідера
почали орієнтуватись виборці новоствореної партії Народний Фронт, її головою
є Прем’єр Міністр України Арсеній Яценюк. До речі до останнього перед
виборами був дуже високий рівень довіри, і саме його громадяни хотіли бачити
в кріслі очільника Уряду і по закінченню виборів.
Електорат Блоку Перта Порошенка основним мотивом свого вибору
партії також називав персону лідера. Як відомо, це пропрезидентська політична
сила, тому більшість українських виборців, які звикли голосувати за владу,
надали перевагу саме їй.
Крім цього 55%

респондентів висловили думку, що парламентські

вибори у жовтні будуть змаганням лідерів, лише 22% вказали, що змаганням
ідей (Рис.3.9.). Це ще раз підтверджує тезу про «лідерське» голосування в
Україні, яке пов’язано з тим, що на разі партій з чіткими та зрозумілими
програмами мало, тому особа голови політичної сили є ключовим орієнтиром
для виборців. Тим більше коли лідер партії бере активну участь у медійних
заходах, що чітко прослідковувалось протягом передвиборчої кампанії .
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Рис. 3.9. «На Вашу думку, парламентські вибори у жовтні будуть швидше
змаганням ідей чи змаганням лідерів?»
Першочерговим напрямом на якому повинні були зосередитись партії
залишився напрям економічний (55%). Те саме соціологи фіксували і за 4 місяці
до виборів, а станом на жовтень економічна ситуація в країні дещо
погіршились. Разом з цим більшої актуальності набуло питання військового та
оборонного напрямку, у зв’язку з активними бойовими діями в зоні
Антитерористичної операції. 29% респондентів зазначили, що партіям варто
концентрувати свою діяльність в цьому напрямку. Найбільше таких виявилось
серед виборців Правого Сектору (Рис.3.10).
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Рис. 3.10. «На якому з цих напрямків, у першу чергу, повинна зосередитися
партія, яку Ви можете підтримати на виборах?»
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Повертаючись до рейтингів варто зауважити феномен партії Народний
Фронт, який фігурував на парламентських виборах. Дослідження, яке
проводилась за три тижні до виборів показало, що лідирує зі значним відривом
Блок Петра Порошенка. Народний Фронт посідав на той момент третю
сходинку (Рис.3.11.)
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Рис. 3.11. Рейтинги партій станом на жовтень 2014
Буквально за два тижні ситуація із підтримкою Блоку Петра Порошенка
та Народного Фронту набула кардинальних змін. Остання партія вирвалась в
перед обігнавши з невеликим розривом пропрезидентську силу, та здобула
першість. Це пояснюється високою ефективністю передвиборчої кампанії
Народного Фронту. Вони вибудували її навколо двох важливих меседжів, а
саме – залучення до списку партії військових, активістів Майдану, які в
суспільстві користувались високою популярністю та підтримкою. А також
кампанія несла чіткий посил «голосування за прем’єра». Як відомо перед
виборами довіра до Арсені Яценюка була однією з найвищих (45%). А на
посаді Прем’єр Міністра його хотіли бачити 35% респондентів, в той час як на
другому місці був Сергій Тігіпко із результатом у 9%. Також цей факт
підтверджує те, що 66% опитаних погодились із твердженням «У травнi ми
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обирали Президента, у жовтні на виборах ми фактично обиратимемо
майбутнього Прем'єра». Тому за рахунок своєчасного вловлювання основних
настроїв у суспільстві, та професійно побудованої навколо них кампанії, партія
здобула успіх на парламентських перегонах. Крім цього частина виборців, які
підтримували Блок Перта Петра Порошенка, перейшли на сторону Народного
Фронту, через поступове розчарування в діях президента. По закінченню
виборів рейтинг та популярність НФ продовжували рости.
Але якщо говорити про ситуацію, яку можна спостерігати на даний
момент, то рейтинг Арсенія Яценюка, а отже і рейтинг Народного Фронту
понесли

значні

електоральні

втрати.

Це

пояснюється

перш

за

все

незадоволеністю громадян діяльністю Прем’єр Міністра. З моменту виборів
відбулась девальвація національної валюти, були проведені непопулярні серед
населення реформи по збільшенні розміру комунальних платежів, подолання
корупції так і не відбулося, та ситуація із збройним конфліктом на Донбасі
залишається невизначеною. Тобто обіцянки, дані перед виборами, не були
виконані. Тому на фоні такого розчарування довіра до політика значно впала.
Значна частина колишніх прихильників Блоку Петра Порошенка, які перейшли
на сторону Фронту, перестали підтримувати партію, однак назад до БПП не
повернулись. Їх підтримкою тепер користають партії, які критикують владу –
націоналістичного та лівого спрямування. Тому на фоні цього рейтинг Правого
Сектору пішов в гору [77]. За даними дослідження проведеного Київським
Міжнародним Інститутом Соціології у березня 2015 року, ця партія вже мала б
шанси на проходження в парламент при проведенні виборів найближчим часом.
Також дещо зросли рейтинги підтримки Блоку Петра Порошенка ( з 21,7% до
26,7%, Самопомочі (з 11% до 17,1%), ВО Батьківщини (з 5,7% до 11,5%) (Рис.
3.12).
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Рис. 3.12. Динаміка підтримки партій
Пояснюючи причини відмінностей офіційних результатів виборів, від
прогнозів, які соціологи робили напередодні, В.Паніотто зазначає, що в фокус
соціологічного дослідження не потрапляє приблизно 5% населення – ті, хто
голосує за кордоном та в’язні. Крім цього настрої українських виборців схильні
до динаміки. Для її врахування потрібно було б проводити роллінги –
опитування виборців по всій Україні через короткі проміжки часу [74].
Якщо порівнювати настрої населення щодо змін на краще внаслідок
проведення виборів у 2012 та 2014 роках, то варто зауважити, що і тоді, і зараз
56% опитаних вірять у позитивні зрушення. Це демонструє, що попри пережиті
турбулентні часи українці таки не втрачають надію на покращення стану речей
в країні.
Також, на нашу думку, цікавим є порівняння мотивації голосування за
партії на парламентських виборах 2012 і 2014 років. Напередодні виборів до
Верховної Ради 2012 51,5% опитаних висловились, що основним при
врахуванні за яку партію голосувати було те, що вона може

вирішити

проблеми, які стоять перед країною. Ще однією причиною голосування за
певну політичну силу респонденти називали те, що партію очолює сильна
особистість,

рішучий

лідер

(41,7%).

Фактичну

ту

саму

картину
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продемонструвало

дослідження

наведене

вище,

найбільша

кількість

респондентів висловились, що важливим орієнтиром при виборі буде підтримка
соціально-економічних ініціатив партії. Можна

зробити

висновок, що

економічні та соціальні проблеми, які супроводжують Україну протягом
тривалого часу спонукають електорат кожного разу на виборах шукати ту
політичну силу, яка зможе покращити їх життя. Той факт, що українці більше
очікують змін на краще після проведення виборів, та обирають тих, хто зможе
забезпечити ці зміни, або обіцяє їх, говорить про те, що модель перспективного
голосування все таки переважує ретроспективне. Останнє є менш домінуючим
й через той факт, що політичні сили в українському політикумі в більшість не
мають довгострокової історії (виключення становлять КПУ та Батьківщина).
Крім цього, для порівняння ми б хотіли навести дані по дослідженню
електоральної

поведінки

громадян

країн

Євросоюзу

на

виборах

до

Європарламенту. Воно було проведене в червні 2009 по завершенні самих
виборів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face to face) із
вибіркою у 26 830 жителів країн Євросоюзу [61]. Європейський парламент на
сьогодні є одним із найвпливовіших законодавчих органів світу, який
складається із 750 представників та одного голови. Крім цього його електорат є
найбільш міжнаціональним та демократичним в світі (500 мільйонів виборців).
Отже 50% опитаних вказали, що завжди голосують за одну і ту саму
політичну партію чи кандидата, 21% - зробили свій вибір за декілька місяців до
голосування, 13% - за декілька тижнів, 9% - за декілька днів, 6% - в день
виборів.

В Україні значна кількість електорату визначається із вибором

безпосередньо в день голосування. Найбільше тих, хто завжди голосує за одну
партію традиційно серед людей старшого віку – 58%. Молодь та середній вік
визначають із своїми фаворитами ближче до часу виборів. Водночас тих, хто
ніколи не голосує найбільше серед вікових категорій 18-24 та 25-39 років –
близько третини. Тут простежується схожість із манерою голосування різних
вікових категорій виборців України, адже молодь тут також є найменш
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активною на виборах, а люди старшого віку мають стабільніші політичні
вподобання та активніше голосують.
Що стосується безпосередніх мотивів голосування, то більшість
респондентів зазначили, що це обов’язок громадянина (47%), а також що вони
завжди

голосують

(40%).

Це

мотиви

так

званого

«громадянського

голосування», коли людина відчуває відповідальність за свою електоральну
поведінку. Крім цього дослідники запропонували респондентам альтернативи,
які об’єднались у «Європейське голосування». Серед них «Ви можете щось
змінити голосуючи на виборах Європарламенту» (19%), «Ви відчуваєте
обов’язок перед ЄС»(16%), «Ви відчуваєте себе європейцем / мешканцем ЄС»
(13%), «ЄС відіграє важливу роль в моєму повсякденному житті» (6%), «Ви
зацікавлені в справах Євросоюзу» (5%). Голосування підтримки визначається
наступними тезами, з якими також погодилась значна частка респондентів –
«Щоб підтримати політичну партію, яка є близькою для вас»( 24%), «Щоб
підтримати ваш уряд» (9%). Антиподом тут виступає протестне голосування,
що об’єднує такі твердження – «Виразити свою незгоду» (11%), «Накласти
санкції на ваш уряд» (5%), «Накласти санкції на ЄС» (2%). Як бачимо, такий
тип голосування не надто користується підтримкою серед резидентів ЄС. Ще
менш популярним є голосування під впливом ефекту кампаній проведених
перед виборами – 5%, Лише 2% опитаних зазначили, що ходять на вибори через
те, що голосування є обов’язковим (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Основні мотиви участі у виборах до Європарламенту
В Україні ж значний вплив на електоральний вибір громадян справляє
саме хід передвиборчої кампанії партій. Громадяни є дуже чутливими до
різноманітних інформаційних та рекламних матеріалів, які наполегливо
розповсюджують через всі можливі канали комунікації. Тому, на жаль, вибір
українців, не засновується на стійких переконаннях чи орієнтирах, а більше
базується на ситуативних особливостях. Також Україні більше притаманне
протестне голосування. При запитанні «Чому Ви голосуєте саме за цю партію?»
то у 2012 році більше половини респондентів зазначили, що голосуватимуть
проти курсу тодішнього президента В.Януковича. Також 17,8 % зазначили, що
будуть голосувати за певне партію, бо інші ще гірші.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Підсумовуючи все вищезазначене, варто наголосити на тому, що
парламентські вибори 2014 року були абсолютно нетиповими для української
політичної

системи.

Вони

стали

наслідком

протестних

настроїв

та

незадоволення, які накопчувались в суспільстві протягом тривалого часу, та
знайшли свій вихід під час трагічних подій Євромайдану. Економічна криза та
війна на Сході країни відобразились на житті кожного громадянина, а отже
сформували нові потреби та запити. Як наслідок почали утворюватись нові
політичні сили, які будували свої кампанії та програми на закликах вирішити ті
проблеми та труднощі, які вкотре переживає народ. Тому в даному випадку
знову спрацювала типова «модель українського голосування» за ту політичну
силу, яка обіцяє швидкий вихід з кризи та вирішення проблем матеріального
характеру. Особливістю, яка відрізняла передвиборчу кампанію 2014 року від
попередніх, стало активне використання військової тематики, адже попри
глибоку економічну кризу, українців стало сильно турбувати збройне
протистояння на Сході. Базові людські потреби, такі як фізіологічні та потреба
в безпеці стали диктувати свої умови при виборі партій. Тому електоральні
орієнтації на виборах Верховної Ради 2014 року носили спонтанний характер,
який був продиктований змістом виборчих кампаній, та надією та позитивні
зміни. Через відсутність знання про діяльність новостворених партій та стислий
термін передвиборчих перегонів виборцям довелося максимально швидко
визначатись із фаворитами, можна припустити, що більшість робили це
безпосередньо в кабінці для голосування, адже соціологічні дослідження
засвідчували про значний відсоток невизначених перед виборами. Невисока
порівняно з попередніми роками явка на виборах свідчить про те, що українці
продовжують розчаровуватись у владі та зокрема в інституті виборів.
Загалом, через різке перегрупування політичних сил, появу нових партій,
гострих залежностей між демографічними показниками та голосуванням немає.
Разом цим можна прослідкувати, що у таких партій як Опозиційний Блок, КПУ,
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Батьківщина залишається відносно стабільний електорат, бо ці партії давно
функціонують в політичному просторі країни. Однак варто зазначити, що
Батьківщина все таки понесла електоральні втрати, частина її виборців
перейшла на сторону інших новостворених партій, про це свідчить її доволі
низький результат у порівнянні із попередніми кампаніями. Також поменшало
електорату у КПУ, так як партії не вистачила підтримки для проходу в
парламент. Її основними виборцями залишають люди старшого віку, які не
вірять в зміни на краще, та з початковою та середньою освітою. Підтримка
Сходом та Півднем Опозиційного блоку пояснюється тим, що ці регіони
традиційно голосують за «синіх».
З приводу інших партій, то тут територіальні залежності є менш чіткими.
Жителі Заходу, Півночі та Центру приблизно однорідно розділились при
підтримці інших сил. Стосовно вікових характеристик, особливістю є
голосування за Самопоміч та Радикальну партію людей молодшого та
середнього віку з вищою освітою. Люди старшого та частина середнього віку
підтримували Блок Петра Порошенка та Народний фронт.
Найбільш чітким структуруючим електорат чинником стало питання
геополітичного вибору. Виборці всіх політичних сил, що пройшли до
Парламенту, окрім Опозиційного блоку,

однозначно підтримують курс

України на вступ до Європейського союзу, та частково прихильно ставляться
до членства в НАТО голосують. В той же час підтримка приєднання України до
Митного союзу Росiї, Бiлорусi та Казахстану найбільша серед електорату
згаданого Опозиційного блоку та КПУ – партій, які схиляються до
проросійської політики.
Говорячи про оцінку виборів та загальні настрої варто відмітити, що в
порівнянні з попередніми роками, люди стали більше очікувати змін на краще
внаслідок обрання нового складу Верховної ради. Основними маркерами у
голосуванні виступають підтримка соціально – економічних ініціатив партії та
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орієнтація на лідера. Трохи менш важливою є команда та ідеологія політичної
сили.
Більше половини опитаних вірять у позитивні зрушення. Це демонструє,
що попри пережиті турбулентні часи українці таки не втрачають надію на
покращення стану речей в країні.
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Система заходів охорони праці є одним з найважливіших питань і процесі
функціонування будь якого середовища. За будь-яких обставин та під час будьякої діяльності існує ризик отримання травми чи набути захворювання. Проте
особа, яка володіє професійними навичками та знаннями правил безпеки
враховує цей ризик та мінімізує шанси на його реалізацію, чи взагалі уникає їх.
Вивчення та забезпечення необхідних умов в яких проходить трудова
діяльність людини –

є важливим фактором сталого розвитку суспільно-

політичної системи.
У попередніх розділах ми зазначили, що електоральна поведінка
знаходить свій прояв у безпосередньому акті голосування. Явка на виборах є
показником, який демонструє зацікавленість населення в політичному житті,
реформуванні країни, прийнятті відповідальності за свій вибір. Разом з цим,
необхідною умовою для того, щоб люди активніше користувались своїм правом
на волевиявлення є стан захищеності в суспільстві. Тому в контексті теми
дисертаційного дослідження охорона праці має не такий важливий характер, як
безпека від надзвичайних ситуацій в цілому. Розглянемо детальніше складові,
які визначають стан захищеності в соціумі.
4.1. Поняття соціальної безпеки в контексті стабільного функціонування
суспільства
Декларація про державний суверенітет України визначає соціальну
безпеку як "стан гарантованої правової та інституціональної захищеності
життєво важливих соціальних інтересів особи й суспільства від внутрішніх і
зовнішніх загроз" [18, С.2]. У законі України "Про основи національної безпеки
України" говориться про те, що безпека це "захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація
реальних і потенційних загроз національним інтересам" [72]. У наукових колах
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на разі існують розбіжності у трактування соціальної безпеки. Деякі
визначають її як стан гарантованості правової та інституційної захищеності
життєво важливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави від
зовнішніх та внутрішніх загроз [46, С. 17]. Інші як стан і характеристику міри
досягнення оптимального рівня безпеки функціонування, відтворення і
розвитку соціальної системи, яке забезпечується сукупністю здійснюваних
державою і суспільством політичних, правових, економічних, ідеологічних,
організаційних і соціально-психологічних заходів, які дають змогу зберегти
існуючі в суспільстві конституційний устрій, соціальну стабільність, не
допускаючи їх послаблення [44, С. 714].
Як бачимо, поняття соціальної безпеки є достатньо комплексним та
містить в собі економічні, політичні, соціальні аспекти, охоплює все те, що
здійснює вплив на середовище існування людини, якісь життя, стійкість
суспільства. Зокрема, стан захищеності в суспільстві впливає на електоральну
поведінку населення та участь у виборах, адже в ситуації, коли людина відчуває
загрозу своєму життю, виникає відчуття паніки та страху. Це може стати
каналом маніпуляції виборцями з боку зацікавлених в цьому сторін.
Соціальна безпека має здійснюватися засобами державної, та зокрема
соціальної політики. Основні її засади спрямовані на забезпечення національної
безпеки у соціальній сфері, визначені в Законі України "Про основи
національної безпеки України", це створення конкурентоспроможної, соціально
орієнтованої ринкової економіки та забезпечення зростання рівня життя і
добробуту населення. До загроз національній безпеці України в зазначеному
документі відносять: неефективність державної політики щодо підвищення
трудових доходів громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної
зайнятості працездатного населення; кризу системи охорони здоров'я і
соціального захисту населення; поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних
хвороб; загострення демографічної кризи; зниження можливостей здобуття
якісної освіти представниками бідних прошарків суспільства; прояви моральної
та духовної деградації суспільства [71].
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Також Україна є учасником міжнародних угод та конвенцій, які
відносяться

до

запобігання

надзвичайних

ситуацій

природнього

та

техногенного характеру. Активне міжнародне співробітництво дає можливість
організувати захист населення та територій на засадах ефективного управління
ризиками. Об’єднання зусиль з міжнародними партнерами дає можливість
запобігти великим техногенним та природним катастрофам, здійснювати
своєчасне інформування та моніторинг щодо можливих загроз, надавати
допомогу у разі їх виникнення.
4.2. Основні заходи попередження надзвичайних ситуацій, як необхідні
складові стану захищеності в суспільстві
Джерелами небезпеки життєдіяльності виступають надзвичайні ситуації.
В свою чергу останні класифікуються за причиною виникнення на техногенні,
природні та соціальні. Важливо проводити превентивні заходи по кожному із
зазначених видів надзвичайних ситуацій для комплексного забезпечення стану
захищеності в суспільстві. Розглянемо їх більш детально.
Соціально політична ситуація, яка склалась в українському соціумі являє
набір суперечливих процесів, явищ, тенденцій, які можуть створювати стан
незахищеності та дискомфорту в суспільстві. Це зокрема бойові дії на Сході
Країни,

важке економічне становище значної кількості населення, і як

наслідок, зростання рівня злочинності, проблеми з охороною громадського
порядку, тощо. Гостро на порядку денному сьогодні постає питання
інформаційної безпеки. Маніпуляції суспільною думкою, дезінформація,
кібератаки

розбалансують

політичну

систему,

та

зокрема

негативно

відображають на участі населення у виборах. Цілеспрямована систематична
пропаганда породжує сепаратистські настрої та призводить до конфліктів в
окремих регіонах. Важливими завданнями у попередженні та подоланні
надзвичайних ситуацій соціального характеру є своєчасне виявлення й оцінка
ризиків та загроз, пошук оптимальних шляхів підвищення соціальної безпеки,
активізація соціально-економічного розвитку держави, розробка механізмів,
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засобів і методів, які запобігають соціальним загрозам. Наявна система
державної

політики

щодо

забезпечення

соціальної

безпеки

потребує

вдосконалення та доопрацювання. На жаль, держава неспроможна гарантувати
в повній мірі соціальні права громадян, визначені Конституцією України.
Модернізація системи суспільних відносин, адекватна відповідь на нові запити
та потреби людей, надання повних можливостей для їх реалізації зможуть
підвищити

ефективність

забезпечення

соціальної

безпеки.

Важливо

впроваджувати стратегії, заходи, тактики соціальної безпеки, які будуть
відповідати новим загрозам та викликам у сучасному суспільстві.
Крім цього не менш актуальним для України є завдання з попередження
надзвичайних ситуацій техногенного характеру, та ліквідація їх негативних
наслідків. З кожним роком загроза виникнення таких інцидентів зростає, та
збільшується масштаб їх збитків. Необхідно проводити ретельний моніторинг
всіх об’єктів, які мають відношення до техносфери, проводити їх діагностику,
покращувати стійкість впливу негативних факторів на них. Техногенна безпека
включає уникнення аварій та керування ризиками через створення нешкідливих
як для людини, так і для навколишнього середовища промислових технологій
та

безпечних

виробництв.

Недбайливе

ставлення

до

об’єктів,

які

є

непридатними до експлуатації, нехтуванні модернізаційними технологіями,
ігнорування

правилами

виробничої

безпеки

можуть

призвести

до

невідворотних наслідків. Основною управління безпекою технічних систем має
проводитись також через підвищення вимог до якості обладнання, систем
захисту.
Як відомо надзвичайні ситуації природного характеру є процесам, які
лежать поза можливостями контролю людини. Тому говорити про превентивні
заходи в цьому напрямку можна з позиції мінімізації наслідків та порятунку
життів. Заходи, які можна віднести до пом’якшення наслідків стихійних лих
полягають у :
локалізації зон можливого ураження;
наданні першочергової необхідної допомоги постраждалим;
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терміновій евакуації із небезпечної зони
спостереження за станом довкілля;
навчання населення користуванню засобами порятунку та захисту у
надзвичайних ситуаціях.
Разом з цим, важливим напрямом діяльності держави у сфері зниження
ризиків та мінімізації наслідків є підготовка та навчання сил для ліквідації
природних надзвичайних ситуацій, а також оперативна реакція та проведення
аварійно-рятувальних невідкладних робіт.
Світовий досвід показує, що лише ризик-орієнтований підхід до
управління безпекою на соціальному, техногенному та природному рівнях є
найбільш ефективним засобом забезпечення сталого розвитку функціонування
суспільства.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
Відчуття соціальної безпеки та захищеності є необхідною умовою як для
нормального функціонування суспільства, так і зокрема для активізації
політичної та електоральної участі громадян. Причиною неналежного

рівня

безпеки населення є недосконалість та слабкість державної політики, яка
спрямована на посилення превентивної діяльності у сфері забезпечення захисту
від надзвичайних ситуацій. В Україні необхідно впроваджувати оновлені
стратегії розвитку управління ризиками, адже сьогодні перед нею постають
нові виклики. Забезпечення техногенної, природної та соціальної безпеки є
важливою складовою цивільного захисту населення та території країни від
надзвичайних

ситуацій.

Підготовка

та

реалізація

стратегій

і

заходів

спрямованих на регулювання безпеки в суспільстві повинні базуватись на
оцінці рівнів ризиків, своєчасному реагуванні на загрози виникнення
надзвичайних ситуацій, постійному моніторингу та дослідженнях щодо
можливого перебігу подій.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Вільні та чесні вибори є основою демократії у будь-якому суспільстві.
Інтерес до того на основі чого люди роблять свій вибір, що спонукає їх
голосувати за тих, чи інших представників, або ж зовсім нехтувати виборами,
з’явився ще за довго до їх інституціоналізації. Кінець 19-го століття дав
поштовх для вивчення поведінки виборців, а вже на початку 20 століття
з’явилась електоральна соціологія, в рамках якої почали активно розвиватись
теоретичні концепції та прикладні дослідження.
У магістерській дисертації було досліджено феномен електоральної
поведінки, основні підходи до її вивчення, та розкрито закономірності у
голосуванні українськими виборцями.
Важливим індикатором стану політичної системи країни є масова
політична участь, яка в свою чергу реалізовується на виборах через
електоральну поведінку. Це багатогранне, комплексне явище, яке дослідники
по-різному трактували. Ми запропонували визначити електоральну поведінку
як комплекс поведінкових реакцій та дій виборця у такому часовому проміжку,
як початок виборчої кампанії, її активна фаза разом із самим актом
голосування, та в пост виборчий період, що характеризується структурою
детермінант внутрішнього (стать, вік, освіта, поселенська, регіональна
належність, потреби, цінності, інше) та зовнішнього (соціально-економічні,
соціально-політичні та соціально-культурні чинники) характеру.
В роботі проаналізовано теорії електоральної поведінки запропоновані
західними дослідниками. Серед них «екологія виборів», соціологічна модель,
соціально-психологічна

модель,

теорія

раціонального

виборця,

модель

економічного голосування, та інші теоретичні обґрунтування, які доповнювали
та підтверджували основні. Однак ці моделі не є універсальними, та не дають
комплексного пояснення феномену голосування, вони швидше розглядають
його під різними кутами зору.
Електоральна активність в Україні почала активно досліджуватись лише
наприкінці 80-х років 20 століття, так як до цього часу вибори були більше
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формальним явищем, адже заздалегідь було відомо переможця. Через тяглу
складну економічну ситуацію, політичну нестабільність, суперечки у владі,
електоральна

поведінка

українських

виборців

має

хаотичний

та

непередбачуваний характер. Байдужість до політичного життя, відсутність
відчуття відповідальності за власний вибір, розчарування, криза партійноідеологічно ідентифікації спонукають значну частину населення робити вибір
керуючись психоемоційними чинниками, а не зваженими фактами чи
раціональними мотивами. Значний вплив на вибір громадян справляє перебіг
виборчих перегонів, їх медійна складова. Стабільне падіння явки на виборах
демонструє зневіру та апатію людей до електоральної участі.
Також з’ясовано, що основою ідеологічних та ціннісних розходжень між
Заходом та Сходом протягом років незалежності України виступало питання
самоідентифікації, мови,

а також проблема зовнішньополітичних векторів.

Будуючи власні програми та кампанії базуючись на цих розходженнях, партії,
чи кандидати позиціонували себе, як захисників інтересів того чи іншого
регіону. Тому прослідковується чітка електоральна диференціація на основі цих
розколів.
Крім цього, було виявлено, що рівень електоральної активності залежить
від регіональних розбіжностей. У регіонах з більшою кількістю сільського
населення, як правило електоральна активність більша. Також значення має
прилеглість територіальних одиниць до мегаполісів, міст – активність виборців
є меншою у наближених до них населених пунктах. Слабка явка на виборах
жителів міст доволі негативне явище, адже в містах проживає більше молоді та
людей з вищою освітою, вибір яких є більш усвідомленим.
На основі матеріалів парламентських виборів 1994, 1998, 2002, 2006,
2007, 2012 рр було продемонстровано, що одна з основних проблем
електоральної нестабільності українських виборців та становлення процедури
демократичного волевиявлення, пов’язана із конраверсійністю основних
елементів

політичної

системи

з

приводу

політичних,

ідеологічних,
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економічних, соціальних питань. В свою чергу ці суперечності мають згубний
вплив на вибори, і тим самим визначають електоральну поведінку.
Події якими ознаменувався 2014 року без сумніву здійснили значний
вплив на суспільні процеси, та знайшли відбиток на характері голосування. В
ході проведеного аналізу було виявлено, що в загальній структурі детермінант
електоральної поведінки на разі соціально-демографічні та територіальні
розбіжності вже не становлять такого впливу на голосування за партії, який був
раніше. Зараз основною віссю поділу електоратів стає зовнішньополітичний
курс країни, який декларує партія. Крім цього було помічено, що є залежність у
голосуванні за ознакою освіти – люди з вищою освітою більше голосують за
партії, які виступають за прогресивний курс розвитку країни, створення нових
можливостей, інновації, тощо.
Через різке перегрупування політичних сил, створення нових партій, на
разі рано стверджувати, що в якоїсь із них викристалізувалося ядро електорату.
Тому партії, в залежності від своєї діяльності, виконання обіцянок, будуть ще
деякий час втрачати або набирати прихильників. Виключення становлять так
звані представники минулої влади, такі як КПУ, Сильна Україна, Опозиційний
Блок, адже за ці партії стабільно голосують одні і ті самі виборці. При цьому на
останніх виборах ці політичні сили зазнали значних електоральних втрат.
Також нами було помічено зростання тенденції до бажання голосувати за
нові політичні сили, та зростання інтересу до інституту виборів та політичного
життя в цілому. Така активізація, в свою чергу, буде приносити конструктивні
та якісні зміни у подальше функціонування політичної системи країни.
Разом з цим було виявлено незмінність у голосуванні за ті партії, які
пропонують в своїх кампанія чіткі меседжі швидкого виходу з економічної
кризи, а тепер ще й з військової. Однак через неспроможність виконати свої
обіцянки, відбувається стабільне розчарування у партіях після виборів.
Зберігається також модель так званого «лідерського голосування», коли
виборці більше орієнтуються на особу, яка очолює партії, ніж на її склад та
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ідеологічні засади в цілому. Програмними засадами керуються в основу
прихильники партій націоналістичного та право-радикального спрямування.
На

сьогодні

в

суспільстві

спостерігається

недовіра

до

влади,

розчарування в її діяльності, залишається безліч невиконаних обіцянок. Тому
проаналізувавши попередні виборчі кампанії можна виділити чітку особливість
українських виборців – це ґрунтування свого вибору на основі інформації
отриманої під час кампаній ( свою чергу вона повинна відповідати задоволенню
матеріальних потреб громадян, містити обіцянки вирішення проблем, що стоять
на порядку денному), та розчарування в ньому після проходження незначного
часу з моменту виборів. На жаль, ці умови диктує ситуація аномії та стагнації в
якій перебуває Україна. Говорити про соціально-психологічні моделі, статусні,
моделі партійної ідентифікації дуже рано. Домінуючий вплив на вибір
громадян здійснює чуттєво-емоційна складова, над формуванням якої
працюють політтехнологи, маркетологи, журналісти, pr – менеджери. Через
відсутність партій з відносно довгою історією, чіткими програмними засадами,
український виборець не бачить тієї політичної сили, з якою він міг би
ідентифікувати себе, особливо це стосується молоді та людей середнього віку.
Для цього потрібно вийти на рівень політичної та суспільної стабільності.
Низька зацікавленість громадян політичними процесами також несе
негативний характер як на хід голосування, так і на розвиток країни в цілому.
Тому важливим є вироблення критичного мислення у громадян, збільшення
обізнаності та зацікавленості у суспільно - політичних процесах, та виховання
відчуття відповідальності та громадянського обов’язку в кожного українця.
Важливим є вироблення моделі двосторонньої відповідальності. Її зміст полягає
в тому, що з одного боку народні обранці повинні чітко звітуватись за власну
роботу та виконання передвиборчих обіцянок, а виборці - з іншого боку мають
здійснювати громадський контроль за владою, та ставитись більш виважено і
усвідомлено до формування власних електоральних преференцій, проявляти
більший інтерес до політичного простору країни. Крім цього, варто пам’ятати,
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що зміна виборчого законодавства незадовго до виборів також вносить
дисбаланс у хід голосування. Тому потрібно виробити ефективні правові
норми, які будуть чітко регламентувати процес виборів, та проводити
просвітницьку роботу з населенням з приводу даного питання.
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