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АНОТАЦІЯ 

 

Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення 

України: політико-географічний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія» (10 Природничі науки). 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021.  

У дисертації здійснено суспільно-географічне дослідження територіальних 

відмінностей у політичних поглядах населення України. У роботі висвітлено 

теоретичні підходи до пояснення територіальних відмінностей у політичних поглядах, 

зокрема ефекту композиції (структури населення), ефекту контексту, ефекту 

сусідства, ефекту друзів та сусідів, теорії місця Дж. Егню, теорії розломів, 

територіальної гомогенізації та проаналізовано стан розвитку електоральної географії 

в Україні. Також запропоновано розширити рамки географічних досліджень 

відмінностей у політичних поглядах на основі міждисциплінарного діалогу та 

врахування напрацювань з економічного голосування, теорії моральних засад, 

проблеми ідентичності у формуванні політичних поглядів та моделі лійки 

причинності, як всебічного пояснення електоральної поведінки. 

Дисертаційне дослідження показує, що ефект друзів та сусідів має обмежений 

прояв в Україні, тоді як пропонується говорити про ефект голосування за свого, який 

по-різному масштабується політичними партіями та кандидатами і доповнюється 

використанням та накладанням впливу інших чинників електоральної поведінки та 

контекстів, в яких вона відбувається. Проаналізовані приклади показують локальний 

рівень масштабування у випадку голосування за Блок Литвина, масштабування до 

рівня меж адміністративного району у випадку місця народження А. Мартинюка та 

голосування за КПУ, масштабування на регіональний рівень у випадку місця 

народження В. Ющенка та голосування за Нашу Україну та макрорегіональне 
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масштабування і стратегічне використання ефекту голосування за свого Партією 

регіонів.    

Соціальні, історичні та політичні поділи в суспільстві не завжди є розломами, 

тому пропонується виділяти структурні, політичні та електоральні розломи. Зокрема 

електоральні розломи пропонується розуміти як непроникні та слабопроникні лінії 

поділу, яким слідує електоральна поведінка, структурні розломи – як історично 

визначені ключові поділи у суспільстві, політичні розломи – як кристалізацію 

структурних розломів серед еліт.  

У дисертації запропоновано методику дослідження електоральної поведінки 

населення на основі аналізу електоральних траєкторій географічних місць між 

полюсами електоральних альтернатив, яку апробовано на дослідженні 

внутрішньообласних відмінностей у політичних поглядах в районах та містах 

обласного підпорядкування на парламентських виборах 2002-2014 років. 

Використаний інструмент створення електоральних траєкторій показує, що зміна 

політичного контексту на національному рівні та електоральних стратегій партій 

впливає на зміну територіальної структури електоральних вподобань в середині 

областей, появу випадаючих з регіонального контексту міст та кластеризацію районів 

і міст за характером реакції на зміни. Дисертаційне дослідження виявило стійкі та 

тимчасові локальні географічні місця, які випадають з регіональних закономірностей  

голосування на парламентських виборах 2002-2014 років, а також випадки, коли 

динаміка електоральної поведінки вказує на однаковість регіональних контекстів для 

кількох областей або ж про відмінність регіонального контексту в рамках однієї 

області. 

Кластерний аналіз електоральних вподобань населення України на 

парламентських виборах 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць і 1991-2014 років 

на рівні областей показав, що в 1991-2002 роках територіальна структура 

електоральної поведінки була змінною з важливістю контролю над адміністративним 

ресурсом на обласному рівні, низьким рівнем електоральної проникності комуністів 
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за лінію міжвоєнного кордону СРСР та галицькі області як єдиний стабільний полюс 

електоральних вподобань зміщених у бік підтримки націоналістичних політичних 

сил. У 2006-2012 роках домінувала двополюсна модель, в якій полюси теж 

відмежовувалися по лінії адміністративних областей, а не попередніх історичних 

кордонів. В 2014 році лінія поділу на південних-схід та північний-захід не перестала 

існувати, але змінився характер електоральної проникності: південно-східні області 

стали більш проникними для національно-демократичних сил, тоді як в 2002-2012 

роках північний-захід був більш проникним для проросійських та комуністичних 

партій. Кластерний аналіз на рівні дільниць також показує, що якщо в 2002 році 

більшість територіально згуртованих кластерів мали домінацію однієї політичної 

сили в кластері, то в 2006-2012 роках більшість кластерів мали різнорідні політичні 

погляди з переважанням підтримки однієї партії, а в 2014 році більшість кластерів 

мала різнорідні електоральні вподобання з різними конфігураціями груп партій. 

В дисертаційній роботі здійснено аналіз прояву адміністративних, історичних 

та меж виборчих округів в електоральній поведінці населення на парламентських 

виборах 2002-2014 років. Зокрема, картографічний аналіз на рівні виборчих дільниць 

показав низький рівень проникності підтримки комуністичної партії та проросійських 

сил за міжвоєнний кордон СРСР. Кордон Австрійської імперії, якщо його накласти на 

території, які не були в складі СРСР у міжвоєнні роки, створює умови ще нижчого 

рівня проникності комуністичної ідеології та зменшує ймовірність підтримки 

проросійських сил.  

Однак, слід враховувати накладення сучасних адміністративних меж на 

історичні кордони. Так, північні території Тернопільської області (не були у складі 

Австрійської імперії та не є історичною Галичиною) лише в 2012 році показали 

відчутну різницю в електоральних вподобаннях від галицьких районів області. У 

Закарпатській та Чернівецькій областях, які також були відділені кордоном і від 

Російської імперії, і від СРСР у міжвоєнні роки, кордон проявляється лише у 

відсутності підтримки комуністів, тоді як Партія регіонів зовсім по-іншому 
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використовувала саме обласний та локальний контексти політичного вибору і 

здобувала вагому підтримку в окремих місцях. В цих областях унікальний 

регіональний та локальний контексти виливаються у нижчий рівень підтримки 

політичних сил, риторика яких відчутно зміщена у правий ідеологічний спектр. 

Внутрішній поділ Чернівецької області на частину, яка була у складі Австрійської 

імперії та частину, яка належала до Російської імперії, проявляється лише в 

голосуванні за комуністів. 

Також було виявлено стійкий вплив політики та інтенсивності ведення 

електоральної кампанії в одномандатних виборчих округах на результати партії, яку 

представляв кандидат на наступних виборах за пропорційною системою або на тих же 

виборах (за умови змішаної виборчої системи в 2002, 2012 та 2014 роках). 

Підтвердженням цьому слугують результати у розділених межею виборчих округів 

районах, адже лише у частині, де проводилася агітаційна кампанія партія отримувала 

значну перевагу.   

Дисертаційне дослідження показало три важливі відмінності у рівні явки на 

парламентських виборах 2002-2014 років, які часто упускаються з уваги в 

електорально-географічних дослідженнях України. Перше, рівень мобілізації 

населення південного-сходу країни є набагато нижчим ніж північного-заходу. Друге, 

явка у містах набагато нижча ніж на периферії. Третє, на територіях, де у структурі 

населення вагому частину складають національні меншини явка на виборах теж є 

нижчою. Це створює проблему репрезентації населення в парламенті. Додатковий 

картографічний аналіз частки відданих голосів за партії, які не пройшли у парламент 

у 2002-2014 роках показав, що на територіях компактного проживання угорської, 

румунської, молдовської, болгарської та гагаузької меншин репрезентація населення 

значно нижча, а в 2014 році за цим показником виділяється і південний-схід країни. 

Якщо додати частку голосів відданих за партії, які не пройшли у парламент та явку на 

виборах, то в 2014 році на південному-сході країни більше двох-третіх населення не 

відчули залученості у політичний процес за рахунок свого голосу. 
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Дисертаційне дослідження підтверджує тезу про територіальну гомогенізацію в 

2002-2014 роках, з найбільшою зміною від 2002 до 2012 року. Однак, розрахунок 

індексу Лі (показник гомогенізації) окремо за областями показує, що в той час, як 

територія країни загалом мала менші відмінності від середнього по Україні значення, 

відбувалася територіальна поляризація і два полюси (Галичина та Донецька і 

Луганська області) ставали більш віддаленими від середніх результатів по країні 

загалом. На парламентських виборах 2014 року попри те, що галицькі області 

показали близькі до середніх по Україні результати, полюс у межах кордонів 

Луганської та Донецької областей залишився, а також поляризувалися результати в 

окремих частинах Харківської та Запорізької областей. 

У дисертаційному дослідженні встановлено, що Інтернет та соціальні мережі, 

даючи доступ до різних джерел інформації, не стирають територіальних відмінностей 

у політичних поглядах, а навіть поглиблюють їх. Населення на непідконтрольних 

територіях у соціальних мережах частіше використовує проросійській джерела 

інформації. Адміністративні межі теж мають значення – території Донецької та 

Луганської областей, які залишилися під контролем, мають відчутно вищий рівень 

підписки на проросійські сторінки ніж користувачі соціальних мереж у сусідніх 

містах прилеглих областей. З огляду на те, що досліджений характер політичної 

поведінки населення у соціальній мережі «ВКонтакті» виявив її пасивність 

(відсутність дискусій та коментарів, але наявність підписки на велику кількість 

сторінок з політичним контентом), інформаційний вплив на населення в Інтернеті є 

важливим інструментом геополітичного впливу на формування політичних поглядів.  

 

Ключові слова: електоральна географія, територіальні відмінності в політичних 

поглядах, електоральні розломи, територіальна гомогенізація, ефект голосування за 

свого, історичні кордони, адміністративні межі.                           
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SUMMARY 

 

Dobysh M.P. Territorial differences in political beliefs in Ukraine: political geography 

aspect. – Manuscript. 

Thesis for the degree of geographical sciences candidate in specialty 11.00.02 – 

Economic and social geography (10 Natural sciences). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

Dissertation thesis presents a study of territorial differences in political beliefs in 

Ukraine from human geography perspective. First, such theoretical approaches to electoral 

geography as a compositional effect, contextual effect, neighborhood effect, the effect of 

friends and neighbors, John Agnew’s place theory, cleavages theory, territorial polarization, 

and homogenization, as well as developments of electoral geography in Ukraine are 

analyzed. As a result, the dissertation proposes to widen frames of geographical studies of 

territorial differences in political beliefs in Ukraine to include interdisciplinary dialog, 

economic voting, moral foundations theory, issues of identity studies, and funnel model.  

Dissertation thesis shows that effect of friends and neighbors has a limited 

manifestation in Ukrainian context, while it is proposed to use “our” candidate voting effect, 

which can be scaled by political parties and candidates and is accompanied by other factors 

of electoral behavior and contexts in which it appears. Analyzed cases reveal local level of 

scaling in the case of voting for Lytvyn’s Block, scaling to the level of administrative rayon 

in the case of voting for Adam Martyniuk and Communist party in Lubeshivskyy rayon of 

Volyn oblast, scaling to regional level in the case of Victor Yushchenko birthplace and his 

and Nasha Ukraina party support, and scaling to macroregion and strategic use of the “our” 

candidate voting effect by Party of Regions.  

Social, historical, and political divisions in society are not always cleavages. 

Consequently, it is proposed to distinguish structural, political, and electoral cleavages. It is 

suggested to understand electoral cleavages as thick lines of division during electoral 

campaigns time, structural cleavages as historically formed fundamental social divisions of 
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society, and political cleavages as a crystallization of electoral and structural cleavages 

among elites.  

The dissertation proposes the analysis of electoral trajectories of geographical places 

between poles of electoral alternatives as a method of electoral geography studies. In the 

dissertation research, it was used to reveal intraregional differences in political beliefs in 

rayons and cities of regional importance on parliamentary elections 2002-2014. Analysis of 

the electoral trajectories of geographical places shows that changes of national political 

context and electoral strategies of the parties and candidates influence changes in territorial 

structure of electoral behavior in oblasts, and results in appearance of electoral outliers from 

regional settings and clusterization of rayons and cities based on the reaction to ongoing 

changes and electoral strategies. The study reveals permanent and temporary local 

geographical places, which are outliers from regional electoral behavior patterns on 

parliamentary elections 2002-2014 and cases when trajectories of electoral behavior changes 

point out similarities of different oblasts’ contexts or differences within one oblast.  

Cluster analysis of electoral preferences in Ukraine in parliamentary elections 2002-

2014 (using data at the level of polling stations) and 1991-2014 (using data at the level of 

oblasts) reveals that in 1991-2002 territorial structure of electoral behavior in Ukraine was 

constantly changing with a huge importance of the control over administrative resources at 

oblast level, low level of electoral presence of Communists in the territories, which were not 

part of the Soviet Union during Interwar period, and Galician oblasts as only one stable pole 

of strong support for nationalistic political parties and candidates. In 2006-2012 (for 

parliamentary elections) the model of two poles dominated electoral map of Ukraine with 

poles following historical borders as well as administrative boundaries. In 2014, electoral 

cleavage line between south-east and north-west of the country did not disappear, but the 

level of electoral permeability changed. South-east oblasts had begun to be more open to 

national-democratic parties and candidates, while in 2002-2012 parliamentary elections 

north-west of the country was more accessible by pro-Russian political forces and 

Communists. Cluster analysis at polling stations level also reveals that in 2002 most of the 
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territorially cohesive clusters had a predominance of one political party in the cluster, while 

in 2006-2012 most of the clusters had various political preferences with a slight dominance 

of one of the parties. In 2014, most of the clusters had various electoral preferences with 

different configurations of support for parties and groups of parties.  

Dissertation thesis also presents results of the analysis of the manifestation of 

administrative, historical, and electoral borders in electoral behavior on parliamentary 

elections 2002-2014. Cartographic analysis at polling stations level shows low level of 

support for Communists and pro-Russian parties and candidates on the territories separated 

in the Interwar period from the Soviet Union. Austrian empire border, when it is imposed 

over the territories, which were not in the Soviet Union during the Interwar period, has an 

effect of even lower level of support for Communists and pro-Russian parties. However, 

contemporary administrative borders also matter. For instance, northern Ternopil oblast 

territories (were not part of the Austrian empire and are not historical Galicia) only in 2012 

showed profoundly different electoral preferences in comparison to Galician rayons of 

Ternopil oblast. In Transcarpathian and Chernivtsi oblasts, which also were separated from 

the Soviet Union during Interwar period and were part of the Austrian empire, historical 

border is manifested in electoral behavior only in lower support for Communists, but pro-

Russian Party of Regions had successful electoral returns in some of the regions there. In 

these oblasts unique local and regional contexts result in lower support for political parties 

and candidates whose rhetoric is shifted to nationalistic ideology. The internal division of 

Chernivtsi oblast between Austrian and Russian empires is manifested only in voting for 

Communists.  

Moreover, it was revealed that the level of the intensity of electoral campaign in 

single-vote constituencies influences the returns of the party in the next elections results on 

a proportional basis or during elections with mixed-voting system in Ukraine (2002, 2012, 

2014) effects the results of the party in the same elections. Situation in constituencies which 

were dividing one administrative rayon supports that finding: only those territories of the 
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administrative rayon, which were part of the constituency where candidate has intense 

canvasing showed higher support for the party with which he was associated.  

The study also reveals three important differences in turnout level on parliamentary 

elections 2002-2014, which are often out of attention in electoral geography studies of 

Ukraine. First, the level of mobilization of the population in the south-east of the country is 

significantly lower than in the north-west of the country. Second, turnout in cities is much 

lower than in the periphery. Third, in the territories where national minorities live turnout is 

also significantly lower than average in the country. It causes the problem of the 

representation of the population in the parliament. Additional cartographic analysis of the 

votes for the parties, which did not reach a threshold in 2002-2014 elections, shows that on 

the territories where national minorities of Hungarians, Romanians, Moldovans, Bulgarians, 

and Gagauzians are living representation of the population in the parliament is the lowest in 

the country. In 2014, south-east of the country was also extremely underrepresented in the 

parliament. Votes for the parties which did not reach a threshold and number of voters who 

did not vote in 2014 parliamentary election reveal that two-thirds of the south-east 

population was not represented in the parliament.  

The research supports the hypothesis about territorial homogenization of Ukraine in 

2002-2014 elections with the most significant change during 2002-2012. However, Lee 

index calculated for separate regions of the country reveals that while the whole country was 

homogenizing, Galician oblasts and Donets and Lugansk oblasts on the other side were 

polarizing from the national mean. In 2014, although Galician oblasts had close to the 

average in the country Li index, the pole in Donetsk and Lugansk oblasts continued to be 

visible, and parts of Kharkiv and Zaporizhya oblast polarized even more than in previous 

elections.  

Dissertation thesis reveals that despite opening access to different sources of 

information, the Internet and social networking sites are not erasing territorial differences in 

political beliefs but even strengthening them. The population in uncontrolled territories 

chooses pro-Russian information sources in social networking sites more often than in 
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controlled by Ukrainian state territories of Donetsk and Lugansk oblasts. Moreover, such 

studied social networking site as Vkontakte shows domination of passive communication – 

not discussions and comments but just subscription to many pages with political and 

ideological content. It suggests that social networking sites are an essential instrument of 

geopolitical influence on the political beliefs of local populations.  

 

Keywords: electoral geography, territorial differences in political beliefs, electoral 

cleavages, territorial homogenization, “our” candidate voting effect, historical borders, 

administrative boundaries.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Вільні, чесні, прозорі та значущі вибори є 

одним з ключових інструментів демократичного розвитку держав. Водночас процес 

партійного будівництва та національного розвитку може супроводжуватися поділами, 

протиріччями та розломами суспільства. Завданням політики є уникнення 

переростання цих проблем у конфлікти, які заважають розвитку держави. Відмінності 

у політичних поглядах, як і культурні відмінності, є природним станом політичної 

системи. Одним з аспектів відмінностей у суспільстві є їх територіальність, яка 

витікає з самого характеру політичних процесів та організації суспільства. Вибори 

проявляють ці відмінності й дають змогу краще зрозуміти, яким лініям поділу слідує 

політична поведінка, на скільки політична система поляризована та які структурні та 

територіальні особливості політичних поглядів населення.  

Коли картографування результатів виборів показує значущі територіальні 

відмінності в політичних поглядах, то низка дослідників задається питанням, чому 

саме таким лініям поділу слідує електоральна поведінка, яка природа цих 

відмінностей і чи несе це загрозу для цілісності та майбутнього країни. Україна є 

одним з прикладів, як процес національного будівництва, формування політичних 

партій та інституту виборів виливається у територіальні протиріччя у політичному 

виборі. Політична географія та електоральна географія в розвинутих демократіях 

світу уже десятиліттями роблять спробу пояснити ці процеси, що зокрема 

відображено в працях Дж. Егню, Р. Джонстона, Ч. Патті, Ф. Шеллі, П. Тейлора, М. 

Шіна, К. Флінта, К. Ацаймера, Дж. Еванса, К. Кокса, Д. Дармофала, М. Іглза, М. 

Гурецкі, М. Марша,  К. Джонса, А. Каванаха, А. Мерфі, Д. Рейнольдса.  Більшість 

дослідників (Л. Баррінгтон, С. Бірч, Р. Клем, П. Крамер, М. Хініч, Е. Херрон, В. 

Хмелько, П. Ордешук, С. Холдар, І. Качановський, Р. Кравчук, В. Чудовський, П. 

Кубічек, Дж. Лібер, О. Маланчук, В. Михненко, Дж. О’Лафлін, С. Шульман, Е. 

Вільсон) перекладає західну методологію на український контекст, щоб визначити 
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природу територіальних відмінностей у політичних поглядах і концентрується на 

структурі населення різних територій чи додатковому ефекті регіону, який часто 

трактується через історично сформовану політичну культуру. Однак, лише пошук 

кореляцій державної статистики та обмежених соціологічних даних щодо політичних 

поглядів чи виділення регіонів за штучними кордонами та вивчення історичних 

процесів, слідуючи сучасним адміністративним межам, обмежує розуміння 

територіальних відмінностей у політичних поглядах населення України та 

інтерпретативну силу одержаних результатів.  

Таким чином обмеженість наявних методологічних підходів та актуальність 

розуміння сутності територіальних відмінностей у політичних поглядах в Україні 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науково-дослідною роботою, яка проводиться на кафедрі 

країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Також дисертаційне дослідження виконувалося у співпраці з факультетом 

соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

науково-дослідної теми «Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної 

напруженості в регіонах України» (номер державної реєстрації 0116U004783). Тему 

дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 23 

грудня 2014 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідити 

територіальні відмінності у політичних поглядах населення України, їх стійкість та 

змінність, територіальні форми, яких вони набувають та лінії кордонів, яким вони 

слідують.  

Щоб досягнути мети ми поставили перед собою наступні завдання:  

1) проаналізувати наявні теоретичні моделі пояснення територіальних 

відмінностей у політичних поглядах та їх придатність для українського контексту і 
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провести аналіз академічного дискурсу щодо територіальних відмінностей у 

політичних поглядах населення України;  

2) здійснити картографічний аналіз територіальних форм електоральної 

поведінки населення, використовуючи дані на рівні виборчих дільниць і 

проаналізувати прояв історичних, адміністративних, меж виборчих округів і ефекту 

голосування за свого на електоральних мапах та як ці територіальні форми 

накладаються одна на одну;  

3) дослідити внутрішньообласні відмінності електоральної поведінки, 

стійкість та змінність територіальних відмінностей у політичних поглядах населення 

і співвідношення між впливами різних географічних масштабів; 

4) провести кластерний аналіз результатів виборів задля вивчення динаміки 

територіальної структури політичних вподобань, проникності чи непроникності 

електоральних поділів країни в 2002-2014 роках;  

5) проаналізувати чи соціальні мережі стирають, чи підтримують існуючі 

територіальні поділи країни та якими були територіальні закономірності вибору 

джерел інформації про Революцію гідності та війну на Сході країни;  

6) дослідити чи політичні погляди в Україні територіально гомогенізувалися, 

чи поляризувалися в 2002-2014 роках;  

7) проаналізувати територіальні відмінності у рівні мобілізації населення для 

участі у виборах і репрезентації населення у парламенті.  

Об’єктом дослідження є територіально-політична система України. 

Предметом дослідження є територіальні відмінності у політичних поглядах 

населення України.  

Методи дослідження. Ми розпочинаємо наше дослідження методом аналізу 

академічного дискурсу, щоб виявити, які існують проблеми в інтерпретації 

результатів виборів, які теми домінують, які стереотипи відтворюються та як це 

заважає зрозуміти суть територіальних відмінностей у політичних поглядах в Україні. 

Перейшовши до емпіричного дослідження територіальних відмінностей 
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електоральних вподобань населення України, ми застосовуємо картографічний аналіз 

на рівні виборчих дільниць, створили інтерактивний скаттерплот для аналізу 

електоральних траєкторій міст та адміністративних районів між полюсами 

електоральних альтернатив у 2002-2014 роках (інструмент аналізу динаміки 

електоральної поведінки), використовуємо метод ієрархічного кластерного аналізу 

для вивчення динаміки зміни територіальної структури політичних поглядів від 1991 

до 2014 та кластерного аналізу методом к-середніх для тестування гіпотези про 

електоральний поділ України на схід та захід і його проникності. Далі, методом 

конкретних ситуацій (case studies), ми дослідили три проблеми: 1) територіальних 

відмінностей у виборі джерел інформації в соціальних мережах про Революцію 

Гідності та війну на Сході України, 2) територіальної гомогенізації та територіальної 

поляризації електоральної поведінки, 3) проблеми явки населення на вибори.  

Це включало використання методів аналізу варіації, контент-аналізу та 

картографічного аналізу. Також в дисертації використовувалися теоретичні методи – 

аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння та методи математично-статистичної 

обробки даних – описова статистика (середнє арифметичне значення, середнє 

відхилення) та індекс Лі для визначення територіальної гомогенізації. Статистична 

обробка даних здійснювалася в мові програмування Python, ієрархічний кластерний 

аналіз проводився в програмі Statistica, картографічний аналіз та кластеризація 

методом к-середніх проводилися в QGIS, індекс територіальної гомогенізації на 

основі аналізу варіації та первинна обробка даних здійснювалися в MS Excel, 

інтерактивний скаттерплот з можливістю створення електоральних траєкторій 

досліджуваних одиниць, як інструмент дослідження, був створений у MS Power BI.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:  

вперше:  

- запропоновано методику дослідження електоральної поведінки населення на 

основі аналізу електоральних траєкторій географічних місць між полюсами 

електоральних альтернатив, яку апробовано на дослідженні внутрішньообласних 
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відмінностей у політичних поглядах у районах та містах обласного підпорядкування 

на парламентських виборах 2002-2014 років;  

- використано кластерний аналіз електоральних вподобань населення України 

на парламентських виборах 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць задля 

розуміння того, як політичні партії структурують територію країни та яка динаміка 

цього процесу; 

- запропоновано поняття «ефект голосування за свого», як чинника 

електоральної поведінки, який має конкретний географічний масштаб поширення та 

може стратегічно використовуватися політичними силами задля мобілізації виборців; 

удосконалено: 

- використання поняття «розлом» в електоральній географії, зокрема 

запропоновано розрізняти електоральні розломи, як непроникні лінії поділу, яким 

слідує електоральна поведінка, структурні розломи, як історично визначені ключові 

поділи у суспільстві та політичні розломи, як кристалізацію структурних розломів 

серед еліт; 

- розуміння випадків прояву адміністративних, історичних та меж виборчих 

округів на електоральних мапах України на основі картографічного аналізу на рівні 

виборчих дільниць на парламентських виборах 2002-2014 років; 

- розуміння територіальних відмінностей у явці на вибори в 2002-2014 роках та 

репрезентації населення різних територій у парламенті; 

набуло подальшого розвитку:  

- методика вивчення територіальної гомогенізації та територіальної 

поляризації електоральної поведінки населення України; 

- розуміння територіальних закономірностей політичної поведінки населення в 

соціальних мережах на прикладі вибору джерел інформації про Революцію гідності та 

війну на Сході України в 2015 році.  

 Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у закладених 

теоретико-методологічних основах дослідження територіальних відмінностей у 
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політичних поглядах населення України, зокрема подальшого використання 

запропонованих у дисертації аналізу електоральних траєкторій географічних місць та 

кластерного аналізу на рівні дільниць. Результати дисертаційного дослідження 

можуть використовуватися при складанні навчальних програм з електоральної 

географії, політичної географії, методів політико-географічних досліджень та теорії 

географічних місць.  

Результати дисертаційної роботи було впроваджено в роботу громадської 

організації «Агенція журналістики даних», зокрема при розробці інтерактивного 

динамічного графіку зміни електоральних вподобань населення міст та районів 

України і підготовки матеріалу про регіональні відмінності у політичних поглядах 

(довідка № 3/11 від 23.11.2018 р.), що сприяє розвитку політичної культури та 

усвідомленого політичного вибору громадянами України. Результати дослідження 

використовувалися при викладанні курсів «Електоральна географія», «Методи 

політико-географічних та країнознавчих досліджень» та «Теорія географічних місць» 

на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка № 050/658-30 від 22.11.2018). Також результати дисертаційної 

роботи були включені до звіту по темі «Методика моніторингу стану та відмінностей 

соціальної напруженості в регіонах України» (номер державної реєстрації 

0116U004783), що виконувалася на факультеті соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

презентовано на XIII міжнародній міждисциплінарній конференції молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 2015), XIII Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2017), VI Конгресі 

Європейського географічного товариства «EUGEO-2017» (Брюссель, 2017), XVI 

міжнародній міждисциплінарній конференції молодих вчених «Шевченківська весна» 

(Київ, 2018), Міжнародній науково-практичній конференції «Географія в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 Років ‑ досягнення та 
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перспективи» (Київ, 2018), Всеукраїнській науковій конференції «Треті Сумські 

наукові географічні читання» (Суми, 2018), Міжнародній науково-практичній 

конференції "Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку" (Харків, 2018), IV 

Міжнародній науково-практичні конференції «Актуальные вопросы наук о Земле в 

концепции устойчивого развития Республики Беларусь и сопредельных государств» 

(Гомель, 2018).  

Публікації. Результати досліджень відображені у 14 публікаціях, серед яких 4 

публікації у фахових наукових виданнях зі списку затвердженого МОН України, 2 

статті в іноземних фахових виданнях, 8 тез виступів на наукових конференціях, 2 з 

них за кордоном.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних 

джерел містить 315 найменувань, з них 272 англійською мовою. Основний зміст 

дисертації викладено на 158 сторінках. Загальний обсяг дисертації 228 сторінок. 

Основна частина дисертації містить 28 рисунків та 3 таблиці. Додатки складаються з 

16 рисунків та 2 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ 

 

1.1. Розвиток електоральної географії та пошук моделей пояснення 

територіальних відмінностей у політичних поглядах 

 

Географічні дослідження територіальних відмінностей у політичних поглядах 

відбуваються в рамках політичної та електоральної географії як складових суспільної 

географії. Типово виділяється кілька напрямків електорально-географічних 

досліджень: (1) дослідження географії голосування, (2) дослідження географічних 

факторів електорального вибору, (3) географія репрезентації (J. Agnew, Mamadouh, 

Secor, & Sharp, 2015; K. Cox, Low, & Robinson, 2007; Gregory, Johnston, Pratt, Watts, & 

Whatmore, 2009). Ф. Шеллі та К. Арчер також акцентували увагу на географії динаміки 

електоральної підтримки, а П. Тейлор запропонував базовий політико-географічний 

поділ на географію підтримки та географію сили (Johnston, Shelley, & Taylor, 1990). 

Ключовою колективною монографією, яка заклала сучасні основи розуміння 

електоральної географії є “Developments in Electoral Geography”, яка вийшла в 1990 

році.  

Аналіз змісту праць в цій важливій для електоральної географії колективній 

монографії показує кілька ключових традицій та перспектив, в яких відбувалися 

дослідження територіальних відмінностей у політичних поглядах на Заході: (1) 

дослідження структури населення та її кореляції з результатами виборів, (2) 

мікросоціології повсякденного життя та локального контексту в якому відбувається 

політичний вибір, (3) націоналізації електорату та політичних партій, що виливається 

у територіальну гомогенізацію електоральної поведінки, (4) аналіз центр-

периферійних відносин, географії нерівномірного розвитку та політекономії 

політичних поглядів, (5) дослідження розломів у суспільстві та серед еліт, як основ 

формування територіальних відмінностей у політичних поглядах. Інша колективна 
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монографія “Revitalizing Electoral Geography”, яка вийшла у 2011 році, щоб 

узагальнити двадцять років нового досвіду електорально-географічних студій, 

доповнила традиції просторового аналізу та політекономії, пост-структуралістськими 

дослідженнями ідентичності та феміністичним підходом і зауважила освітні цілі 

електорально-географічних досліджень (Warf & Leib, 2011).  

Варто звернути увагу й на те, що національні контексти накладають обмеження 

на електоральні студії (доступність даних для аналізу) та проблематизують різні теми 

(політична повістка). Наприклад, нарізка округів є однією з ключових проблем в 

США, а у Великій Британії відкриті дані по витратах на електоральні кампанії в розрізі 

різних територіальних одиниць дають можливість дослідження географії 

електоральних кампаній. Дане дисертаційне дослідження не може охопити всього 

різноманіття підходів та традицій, тому фокусується на тих, які, на нашу думку, мають 

цінність для розуміння територіальних відмінностей саме в Україні, вплинули на наші 

погляди на територіальні відмінності у електоральній поведінці або ж є найбільш 

широко вживаними, в тому числі в дослідженнях політичних поглядів в Україні.  

1.1.1. Ефекти структури населення та контексту. Одним з найбільш 

доступних способів досліджувати політичні погляди населення є пошук кореляцій 

між етнічною, мовною, релігійною, віковою, соціально-економічною (частка 

населення за різними рівнями доходів, видами зайнятості чи класами) та іншими 

доступними на основі державної статистики та переписів населення даними і 

електоральними вподобаннями. Ще у 1916 році А. Кребхейл в статті «Geographic 

Influences in British Elections» дослідив кореляцію між видом зайнятості та 

підтримкою партій у Великій Британії та стверджував, що території, які на основі 

структури населення за зайнятістю можна назвати бідними фермерськими та 

індустріальними голосують за лібералів, тоді як багаті агропромислові райони за 

консерваторів (Prescott, 1959). Подібно, у 1947 році, А. Зігфрід у праці «Geographie 

Electorale de l'Ardeche» виявив відмінності в голосуванні між католиками та 

протестантами в регіоні Ардеш у Франції. У своїй попередній праці датованій ще 1913 
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роком,  «Tableau politique de la France de l’ouest» він поєднував вплив структури 

населення з географічним детермінізмом у поясненні територіальних відмінностей: 

одночасно говорив і про структуру зайнятості та тип власності, й про рельєф та 

грунти, якими вважав це обумовлено. Статистичний аналіз результатів виборів 1932 

року в Стокгольмі за 55 електоральними округами, який здійснив Г. Тінгстен, вперше 

виявив ще один важливий ефект у розумінні територіальних відмінностей у 

електоральних преференціях – ефект контексту (Prescott, 1959). Його статистичний 

аналіз показав, що в округах, де переважає населення робочого класу відсоток голосів 

відданих за Соціалістичну партію Швеції вищий ніж частка робочого класу в 

структурі населення, а в районах, де робочий клас складав меншість частка голосів 

відданих за соціалістів була меншою від частки самого робочого класу. Таким чином 

вплив середовища почав теоретизуватися як вплив домінування однієї групи на певній 

території на погляди інших груп.  

В післявоєнні роки, внаслідок кількісної революції в науці та появи складніших 

статистичних методів аналізу даних та проведення великої кількості соціологічних 

опитувань з’явилися відомі нам сьогодні підходи до дослідження структурних впливів 

на політичні погляди населення. Зокрема було проблематизовано кілька важливих 

методологічних аспектів. Перший, екологічна похибка, коли узагальнення про 

індивідуальну поведінку робляться через використання даних агрегованих для 

територіальних одиниць різного рівня чи груп населення (чим вищий рівень агрегації 

тим вища похибка) (див. Davis, Spaeth, & Huson, 1961). Такі дослідження та 

методологічні розвідки проводилися в переважній більшості соціологами і 

стосувалися того, як виплутатися з множини трактувань результатів кореляційно-

регресійного аналізу. Уявимо, що національність Х значимо корелює з голосуванням 

за партію А на рівні областей. Виникає кілька альтернативних варіантів трактування 

такої статистичної залежності: (1) людина етнічної приналежності Х голосує за партію 

А незалежно від національної структури населення області, (2) в області, де більше 

людей етнічної групи Х голосують частіше за партію А незалежно від того чи мають 
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етнічну приналежність Х чи ні, (3) в областях, де людей етнічної групи Х більше, 

тільки люди з етнічною приналежністю Х голосують за партію А частіше, а інші ні, 

(4)  в областях, де людей етнічної групи Х більше, як люди етнічної приналежності Х, 

так і люди інших етнічних приналежностей частіше голосують за партію А, але в 

середині області таких закономірностей немає.   

Спробою покращити розуміння індивідуальної поведінки у її співвідношенні з 

груповим та територіальним контекстом було використання соціологічних опитувань. 

Однак, П. Блау (1960) в одній з фундаментальних електоральних праць “Structural 

effects” наводить яскравий приклад того, як індивідуальний та груповий рівні 

поведінки часто залишаються неузгодженими у трактуваннях результатів 

соціологічних опитувань. Він пише, припустимо, що ми маємо результати 

соціологічного опитування на рівні громад, яке показує, що відносно високий рівень 

авторитарних цінностей в громаді асоціюється з високим рівнем дискримінації 

меншин.  

Такий результат можна інтерпретувати двояко: (1) якщо громада має 

авторитарну субкультуру, то в ній домінуватимуть дискримінаційні практики чи (2) 

якщо індивід має авторитарну особистість, то він буде схильним до дискримінації 

(Blau, 1960, c. 179). В своїй роботі він ставить питання, як можна бути впевненими, 

що зовнішні по відношенню до індивіда впливи мають вирішальне значення для 

характеру його поглядів. Далі П. Блау слідує логіці, що структурні ефекти 

переважання певних цінностей та норм в групі, групової згуртованості (наскільки 

сильно індивіди ідентифікують себе з групою) чи структури комунікацій в групі 

можуть бути соціологічно виявлені у випадку, коли ввести третю змінну і подивитися 

як індивідуальні орієнтації та групові показники з нею корелюють.  

Дуже часто географи роблять той самий методологічний хід, щоб показати, що 

контекстом є географічне місце, регіон чи середовище, але шукають кореляції за 

умови контролю характеристик групи. Наприклад, говорять про регіональний фактор 

виборчої поведінки, якщо за умови контролю кореляції результатів виборів з 
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етнічною, мовною та іншими соціально-економічними характеристиками населення, 

географічна одиниця аналізу продовжує мати статистичну взаємозалежність з 

результатами виборів. В даному випадку регіон чи інша географічна одиниця взята 

для аналізу вважається контекстом для формування електоральних поглядів.  

Найбільш відомою критикою такого виявлення впливу географічного контексту 

є стаття Г. Кінга 1996 року «Why context should not count», в якій він стверджує, що 

попри велику варіативність результатів між регіонами, вплив регіону як фактору може 

бути малим, а проблема полягає у доступі до структурних характеристик населення – 

якщо доступна вся широта композиційних характеристик населення певної території, 

то місця для інших ефектів, окрім композиційного, не залишається (King, 1996, c. 160). 

Коли ж йдеться про факт, що при зміні географічних рівнів аналізу змінюються 

результати (modifiable areal unit problem), то Г. Кінг говорить, що це не емпірична, а 

теоретична проблема (c. 163). В свою чергу, Дж. Егню (1996) пропонує зовсім інше 

теоретичне бачення контексту. Перш за все він виділяє і критикує два усталених 

підходи до розуміння контексту: (1) як географічної території, яка слугує 

нейтральною координатною сіткою, в яку вписуються соціальні атрибути та 

політична поведінка, (2) вплив групової приналежності на індивідуальну поведінку, 

коли географія політичного вибору звужується до географії поширення різних груп 

населення на території країни (Agnew, 1996, c. 130). Він пропонує три альтернативні 

погляди на вплив географічного контексту на електоральну поведінку: (1) політична 

географія електорального вибору, (2) географічна локалізація процесів впливу, (3) 

географія партійних горизонтів (стратегічне використання партіями географічного 

масштабу) (с. 131). Підтримують тезу Дж. Егню припущення, що використання лише 

державної статистики та категорій переписів населення обмежує розуміння впливів 

на політичні погляди, адже ці категорії є штучними та категоризація населення часто 

залежать від того, як поставлене питання та які опції відповіді на нього наявні. 

Класичним прикладом цієї проблеми є результати перепису населення в Польщі в 



29 
 

2002 та 2011 роках. За даними 2002 року меншина кашубів налічувала 5 100 осіб, а за 

даними 2011 року близько 233 000 осіб, що пояснюється зміною постановки питання.  

Серед британських географів найбільш поширені соціологічні методи 

дослідження і вони пропонують мультирівневі опитування для того, щоб краще 

змоделювати вплив географічного контексту (див. Jones, 1997). Однак, вони часто 

залишаються в рамках локального рівня і роблять спроби за допомогою соціологічних 

даних визначити як між собою співвідносяться індивідуальний вибір і локальний 

контекст у формі впливу сусідства, друзів та сусідів, робочого місця, участі в різних 

асоціаціях та громадський ініціативах чи комунікації на індивідуальному рівні 

(Johnston et al., 2004, 2005; Johnston & Pattie, 2001, 2006; Johnston, 1986; Pattie, Seyd, & 

Whiteley, 2004; Johnston, Jones, Sarker, Propper, and Burgess, 2004).  

Таким чином, ми маємо різні підходи щодо того як операціоналізувати вплив 

географічного контексту на політичні погляди населення та загалом як його розуміти. 

Пошук простих кореляцій чи створення регресійних моделей того, як асоціюються 

соціально-демографічні чи економічні характеристики населення певних територій з 

результатами виборів на цих територіях не дає можливості однозначно інтерпретувати 

чи це є виявом індивідуальних характеристик чи групової приналежності, чи 

географічного контексту. П. Блау (1960) в дюркгеймівській традиції пропонував 

відокремлювати структурні ефекти від тих, які діють на індивідуальному рівні й 

водночас доповнив цей погляд кількома варіантами взаємозв’язку між ними. Він 

виділив шість типів структурних впливів: (1) прямі структурні впливи спільних 

цінностей і норм – підпорядкування індивідуальної поведінки груповим нормам, (2) 

зворотні структурні впливи спільних цінностей і норм – індивідуальна поведінка як 

опозиція до тиску колективних норм, (3) ймовірнісний вплив спільних цінностей і 

норм – рівень поширення певної норми чи цінності в групі визначає її вплив на 

індивідуальну поведінку, (4) прямі структурі впливи мереж соціальних зв’язків – 

підтримуючий або обмежуючий вплив на індивідуальну поведінку соціальної 

організації та відносин індивіда з субгрупами (наприклад, рівня згуртованості групи), 
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(5) зворотні структурні впливи мереж соціальних зв’язків – коли індивідуальний вимір 

поведінки протилежний груповому прояву поведінки, (6) ймовірнісні ефекти мереж 

соціальних зв’язків – вплив статусу всередині групи на індивідуальну поведінку 

(приналежність до меншості чи більшості) (Blau, 1960, с. 191-192).  

Запропоноване П. Блау (1960) детальне розуміння впливу контексту як 

структурного ефекту в соціологічних студіях не вирішує базового питання для 

географів: як географічний контекст співвідноситься з соціальною структурою і чи є 

він чимось більшим від описаних П. Блау структурних ефектів. Хоча, попри критику 

Дж. Егню, географічні студії часто опираються саме на взаємодію індивіда та 

соціальних груп на території. Р. Джонстон та Ч. Патті (2006) наводять приклад 

дослідження, в якому виявили, що в електоральних округах у Великій Британії, де 

консерватори мають більше 75% підтримки, виборці знаходяться під сильним тиском 

залишитися лояльними до думки більшості в порівнянні з тими, де консерватори 

мають підтримку нижче 25%. Чи у фундаментальній праці з електоральних студій в 

США, “American Voter Revisited”, емпірично підтверджується, що в громадах, жителі 

яких мають більше контактів з-поза їх громади, ймовірність того, що вони будуть 

підтримувати партію, яка здобула підтримку більшості у спільноті, зменшується 

(Lewis-Beck et al., 2008, с. 324).  

Не існує й однозначного розуміння контексту як такого. Хоча окремі публікації 

в західних географічних журналах (див. De Vos, 1998, с. 43) стверджують, що попри 

різні назви (композиційний ефект окреслений Девісом (1961), структурний ефект Блау 

(1960), ефект контексту визначений Лазарфелдом (1965) та ефект сусідства 

сформульований Коксом (1975)) ці ефекти є одним і тим же поданим з різних 

перспектив. Де Вос (1998) стверджує, що їх суть полягає у вивченні впливу оточення 

на поведінку індивіда, що відбувається за рахунок індивідуальної адаптації до 

середовища, в якому він проживає. Водночас, Д. Рейнольдс (1990) пропонує інший 

погляд і вважає, що структурний та композиційний ефекти показують розміщення у 

соціальному вимірі, тоді як ефект контексту та місця розкривають вплив локальних 
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особливостей простору. Однак, що саме розуміється під «локальними особливостями 

простору» не до кінця розкривається, як і те, як це операціоналізувати в наукових 

дослідженнях. Фактично, це виливається у кілька протиріч: (1) між соціологами та 

психологами щодо того, де проходить розмежування впливу групи та індивідуальних 

характеристик (див. Lazarsfeld & Oberschall, 1965), (2) між географами та соціологами 

щодо того, в чому різниця між впливом оточення, як соціальної групи в якій проживає 

індивід, та впливом географічного місця як контексту (див. Agnew, 1996).  

Додатковою проблемою є трактування контексту як явища об’єктивного (існує 

поза індивідуальним сприйняттям і впливає на нього) чи суб’єктивного (наприклад, 

Ван Дійк (2009) стверджує, що контекстом є все, що учасники даної соціальної 

ситуації вважають за важливе). Щоправда, якщо додати питання, чому вони вважають 

це за важливе, то й ця лінія розмежування стає ефемерною. Ба більше, окремі 

дослідники (наприклад, King, 1996) взагалі ставлять під сумнів наявність ефекту 

контексту і вважають його статистичною похибкою за умови неможливості мати 

доступ до всієї широти композиційних характеристик населення. Де Вос (1998, с. 47) 

стверджує, що попри емпіричну підтримку наявності ефекту контексту, до таких 

зауважень потрібно поставитися серйозно, адже більшість дослідників використовує 

не лонгітюдний, а крос-секційний метод (cross-sectional method), тобто 

встановлюються кореляції між індивідуальними характеристиками та 

характеристиками середовища, а це не обов’язково говорить про причинні зв’язки.  

Географи, вживаючи поняття контексту, найчастіше звертаються до локального 

рівня дослідження і, як зазначив К. Флінт (1996), поворот до політики як локального 

явища є одним з ключових для географії. Однак, багато досліджень апелюють до 

інструментального або інституційного вживання цього терміну. Наприклад, 

політичний контекст у формі типу електоральної системи чи кількості зареєстрованих 

партій, чи рівня популярності поточної влади може впливати на результати виборів та 

їх географію (Ezrow, 2010; Herron, 2002; Johnston, 2001; Johnston & Pattie, 2002; Orriols 

& Martinez, 2014). Контекстом можуть вважатися і глобальні процеси, наприклад 
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модернізація і як результат націоналізація політичних партій та електоратів (Eagles, 

1995; Maggini & Emanuele, 2015). Таким чином семантичне різноманіття вживання 

терміну «контекст» ускладнює розуміння того, про що йдеться. Якщо обмежитися 

традиціями, які сформувалися в електоральній географії на Заході, то, коли говорять 

про вплив контексту, мають на увазі три явища: (1) ефект сусідства, (2) ефект друзів 

та сусідів, (3) ефект місця.  

1.1.2. Ефекти сусідства, друзів та сусідів і географічної відстані. Географи 

активно взялися за дослідження ефекту контексту в 1970-их роках. Досліджуючи 

локальні варіації голосування в Лондоні, К. Кокс (1972) запропонував трактувати їх 

як ефект сусідства (neighborhood effect), як і попередньо досліджені Д. Батлер і Д. 

Стоксом (1969) ефекти контексту на виборах у Великій Британії були теж названі 

цими дослідниками ефектом сусідства. Підхопивши цю ідею, Р. Джонстон (Johnston, 

1976, 1983, 2001; Johnston et al., 2000, 2004, 2005) спробував операціоналізувати це 

поняття для географічних студій. Розуміння ефекту сусідства не полишене описаного 

в попередньому пункті соціологічного підходу до вивчення контексту. Наш огляд 

географічних досліджень ефекту сусідства показує чотири напрямки студій: (1) 

продовження дослідження соціальної структури населення території на локальному 

рівні та впливу групової приналежності на політичний вибір (Berning, Evans, & Gould, 

2018; Gallego, Buscha, Sturgis, & Oberski, 2016; Harrop, Heath, & Openshaw, 1991; 

Savelkoul, Laméris, & Tolsma, 2017), (2) дослідження локальних факторів 

індивідуальної комунікації і локальних мереж та їх впливу на електоральні 

преференції (Johnston, 1976, 1983, 2001; Johnston & Pattie, 2006), (3) дослідження 

індивідуального вибору людиною місця проживання (Gallego et al., 2016; Harrop et al., 

1991), (4) дослідження впливу географічного масштабу та стратегій електоральних 

кампаній (Johnston et al., 2000, 2004, 2005). Для прикладу, дослідження К. Бернінга та 

ін. (2018) та М. Савелкоула та ін. (2017), на хвилі зростання важливості проблеми 

міграції в електоральних кампаніях в Європі, показують як співвідносяться етнічна 
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композиція населення району з відчуттям небезпеки, яке в свою чергу пов’язане з 

міграцією на локальному рівні.   

Використовуючи мультирівневий аналіз соціологічних даних та структурних 

характеристик населення для довшого часового діапазону (1991-2001 роки), Р. 

Джонстон (2004) виявив стійку поляризацію електорату у Великій Британії на 

локальному рівні та показав, що люди з однаковими персональними 

характеристиками по-різному голосують в різних географічних місцях. Слід 

зауважити, що самі географічні місця розумілися в структуралістській традиції П. 

Блау (1960), окресленій у попередньому розділі. Наприклад, результати Р. Джонстона 

(2004) говорять про те, що спрогнозувати відання голосу за лейбористів чи ні, за 

консерваторів чи ні, за консерваторів чи лейбористів найкраще можуть не 

індивідуальні характеристики виборця, а те, в якого типу районі він проживає (в 

даному випадку найсильніший вплив має проживання в районах з гіршим соціально-

економічним станом, визначеним в основному через показник безробіття). В іншій 

праці, Р. Джонстон та ін. (2005) показали важливість відділення ефекту контексту на 

регіональному рівні від ефекту на локальному рівні. Часто в електорально-

географічних дослідженнях варіації між регіонами це лише вираз варіацій на більш 

локальному рівні, які стають агрегованими на ріні регіонів, тому, відділивши одні від 

інших, Р. Джонстон та ін.  (2005) показали, що різниця між Півднем та Північчю у 

Британії не є уявленою, а одним з контекстів, які впливають на індивідуальний вибір. 

Відповідно вони зробили висновок, що ефект сусідства оперує на двох рівнях: (1) на 

рівні соціальних взаємодій у конкретному географічному місці, (2) на рівні ширшого 

контексту, який отримує локальну відповідь (Johnston et al., 2005). Д. Квентін та Ж. 

ван Хамме (2011), досліджуючи електоральну географію Бельгії, доповнили 

розуміння ефекту сусідства впливом локальних інституцій та культури на політичний 

вибір.  

Ефект друзів та сусідів хоча і має точки дотику до ефекту сусідства, але 

розкриває дещо інший географічний феномен голосування, який вперше був 
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виявлений О. Кейем (1949) і сформульований як сильніша підтримка кандидатів, які 

родом з певного місця чи там проживають. Подальший розвиток таких студій та 

пошуків емпіричного підтвердження цього ефекту можна узагальнити в рамках 

чотирьох напрямків: (1) формалізація ефекту географічної відстані від місця 

народження чи проживання кандидата до місця знаходження його виборця (Arzheimer 

& Evans, 2012; Evans, Arzheimer, Campbell, & Cowley, 2017), (2) дослідження ефекту 

друзів та сусідів через вивчення характеру просторових взаємодій між індивідами та 

географічного поширення інформації (Bowler, Donovan, & Snipp, 1993; Meredith, 2013; 

Reynolds, 2017; Rice & Macht, 1987), (3) вплив характеру ведення локальних 

електоральних кампаній та електорального контексту на ефект друзів та сусідів 

(Górecki & Marsh, 2012, 2014), (4) вплив ефекту друзів та сусідів не лише на результати 

виборів, а й на явку (Panagopoulos, Leighley, & Hamel, 2017).  

Відповідно частина досліджень спрямована на виявлення ефекту друзів та 

сусідів через моделювання статистичної залежності між географічною відстанню від 

місця проживання чи народження політика до його виборця, а частина робить спроби 

пояснити це явище. Серед гіпотез, які знайшли часткове емпіричне підтвердження 

можна виділити (1) голосування «за свого», що пов’язується з локальною 

ідентичністю, (2) краща обізнаність виборців саме про локального кандидата і 

локальні паттерни поширення інформації про нього, (3) використання переваги 

локальності в електоральних кампаніях та доступ до локальних медіа. Також в ефекті 

друзів та сусідів слід відділяти ефект прямого впливу внаслідок особистої знайомості 

з кандидатом та опосередкований ефект доступності інформації про нього.  

1.1.3. Місце-як-контекст та роль географічного масштабу. Контекст може 

мати різні виміри (глобальний, національний, регіональний, локальний), але 

продовжувати мати локальне значення. В українській географії кожен географічний 

рівень (макрорегіонів, областей, районів, локальний) зазвичай досліджується окремо. 

Тоді як Дж. Егню у своїх працях щодо ролі місця в розумінні електоральної поведінки  

пропонує розуміти територію країни як складену з мозаїки географічних місць, які є 
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мультимасштабними (Agnew, 1996, 1997, 2002; Shin & Agnew, 2008). Простір для Дж. 

Егню є не метричним, а топологічним і електорально-географічні дослідження таким 

чином повинні бути трансмасштабними, а не обмеженими особливостями одного 

географічного чи адміністративного рівня.  

Індивідуальна поведінка продовжує бути ключовою для Дж. Егню, адже вона 

фактично об’єднує в собі ряд впливів, які надходять з різних географічних масштабів. 

Контекст для Дж. Егню (1996) є географічним охопленням специфічних впливів, які в 

кінцевому результаті досягають індивіда і визначають його поведінку. Відповідно не 

тільки поняття місця, а й  поняття географічного масштабу є ключовим для 

теоретичних пропозицій Дж. Егню. Досліджуючи, яким чином змінювалася риторика 

політичних партій в Італії він приходить до висновку, що електоральна поведінка 

залежить від стратегічного використання політичними партіями географічного 

масштабу (глобального, національного, регіонального, локального) у їх риториці та 

організації (Agnew, 1997). Пізніше, вивчаючи з М. Шіном зміну партійного 

ландшафту в Італії та перетікання голосів від однієї партії до іншої, вони зауважують, 

що такий процес неможливо точно оцінити, використовуючи регресійні моделі і 

узагальнення для всієї країни, а варто розглядати в межах географічних контекстів, 

адже кожна партія може використовувати різні стратегії територіального 

структурування країни (Shin & Agnew, 2008).  В такому випадку локальний контекст 

та партійна організація виступають медіаторами між національними меседжами 

політичних сил та локальними відповідями на них (Shin & Agnew, 2008, с. 98). 

Подібно стверджував і Р. Джонстон (2005, с. 63), що ефект контексту має вираз у трьох 

процесах: (1) соціальна взаємодія людей між собою, (2) взаємодія людей і їх 

матеріального середовища та (3) взаємодія партій та людей, що може перебувати під 

впливом процесів на різних географічних рівнях. Такий підхід підтримується й 

теоретичними розмірковуваннями Д. Массі (1993, с. 66), який стверджує, що місце не 

є результатом довгої інтерналізованої історії, але фактом, який конструюється 

взаємодіями, багато з яких сконструйовані на вищих рівнях, ніж саме місце.  
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Розуміння місця-як-контексту в логіці Дж. Егню наголошує на посередницькій 

ролі соціального та політичного середовища (наприклад, робочого місця, місця 

проживання, партійної організації, релігійних практик, імміграції, історії соціальних 

конфліктів) між індивідуальною поведінкою з однієї сторони та електоральним 

вибором з іншої (Shin & Agnew, 2008, с. 29). Більш детально елементи цієї 

посередницької ролі контексту були висвітлені ним у статті “Mapping politics: how 

context counts in electoral geography”, яка стала маніфестом проти розуміння простору 

лише як пустої площини, в яку вписуються непросторові процеси. Дж. Егню наводить 

приклад Італії, де зниження явки на виборах мало чіткі географічні закономірності: 

серед старшого покоління в метрополійних територіях Півдня та молодшого 

покоління в метрополійних територіях Півночі. Пояснити причини такого поділу 

неможливо просто через композицію населення різних територій, але можна через 

питання природи розуміння політики в різних регіонах Італії різними групами 

населення (Agnew, 1996, с. 132).  

Щоб зрозуміти як історико-географічні процеси виливаються в електоральну 

поведінку в конкретному географічному місці, Дж. Егню (1996, с. 132-133) пропонує 

досліджувати як це місце виглядає з точки зору географії нерівномірного розвитку, 

що змінюється в ритмі зі змінами в світовій економіці. В одних місцях це виливається 

в зростання безробіття, в інших, навпаки, у притік капіталу. Далі вчений зауважує 

важливість комунікаційних мереж, що стосується транспортної мережі, бар’єрної чи 

фільтруючої функції кордонів, ієрархічно організованих потоків інформації. Третьою 

складовою його підходу є те, що кожне місце і кожен регіон є включеними в 

територіальні держави, що виливається в центр-периферійні напруження, що у 

випадку, коли різні впливові групи інтересів мають чітку прив’язку до регіонів чи 

місць, може вилитися у конфлікти з центром за вплив на перерозподіл ресурсів. Коли 

Дж. Егню говорить про класові, етнічні, гендерні чи інші соціальні поділи, то він чітко 

зауважує, що вони можуть мати неоднакове значення для різних місць та регіонів у 

країні. Їх оживлення в політичному дискурсі повинно пропускатися крізь локальні 
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історії попереднього вжитку цих поділів політичними силами, економічної залежності 

та культурної специфіки географічних місць. П’ятою складовою в теорії місця Егню є 

аналіз риторики політичних сил на предмет звернення до різних географічних місць, 

регіонів, використання в риториці та партійній організації різних географічних 

масштабів (хтось може апелювати до села, хтось до конкретного регіону, хтось 

організовувати свою електоральну кампанію з фокусом на конкретний регіон, хтось 

локально, а хтось лише на національному рівні тощо). Завершує Дж. Егню комплексну 

модель розуміння місця-як-контексту в електоральній географії, говорячи про роль 

мікрогеографії повсякденного життя (робота, сім’я, школа, відпочинок тощо), тобто 

локального середовища, в якому відбуваються соціальні взаємодії та формуються 

соціальні групи.  

Цікаво доповнити таке розуміння місця соціально-психологічними 

дослідженнями. Зокрема М. Левицька (2013a, 2013b) пропонує розрізняти (1) 

повсякденну вкоріненість у місце (люди, які народилися й продовжують жити в 

одному і тому ж місці), (2) активну прив’язку (вибір місця, адаптація до його умов, 

ідеологічне розуміння місця), (3) відчуження від місця (недовіра, відчуженість від 

соціального середовища, незадоволеність життям, низький культурний капітал). 

Такий підхід в електоральній географії може дати змогу краще розкрити 

мікрогеографію повсякденного життя. Зокрема, порівняльні студії України та Польщі 

показали значно вищий рівень територіальної вкоріненості в Україні та активної 

прив’язки до місця в Польщі (Lewicka, 2013b). Можна припустити, що рівень 

територіальної вкоріненості буде впливати і на електоральну поведінку населення.  

Як для Дж. Егню, так і для всіх інших дослідників територіальних відмінностей 

у політичних поглядах, розуміння причинності у поведінці виборців є ключовою 

проблемою. Дж. Егню спробував побудувати міст між тим, що відбувається на вищих 

щаблях політики та в широкій історико-географічній перспективі на різних  

географічних рівнях та поведінкою індивіда в даному місці й в даний час. Виходячи з 

його напрацювань, електоральна географія не повинна замикатися лише на рівні 
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дослідження ефектів сусідства, друзів та сусідів і методологічно обмежуватися 

побудовою лінійних статистичних моделей, а пробувати інтегрувати вплив різних 

географічних масштабів на індивідуальну поведінку. Таким чином відповідь на 

питання, яке поставили Р. Джонстон та Ч. Патті (2006, с. 405), «люди поводяться і 

думають відповідно до того, ким вони є (композиційний ефект) чи де вони є (ефект 

контексту)», для електоральної географії стає очевидною.  

1.1.4. Теорія розломів. Звернення до історико-географічного підходу в Дж. 

Егню має точки дотику до теорії розломів С. Ліпсета та С. Роккана (1967), які поклали 

в основу свого дослідження політичних процесів в Західній Європі порівняльно-

історичний аналіз. Метафорична сила вжитого ними поняття «розлому» виявилася 

такою, що сьогодні можна говорити про семантичне різноманіття, яке заважає 

розуміти, в чому була суть первинних ідей цих дослідників. Більшість відомих нам 

праць з електоральних студій, де вживається поняття розлому апелює до 

різноманітних соціальних поділів та їх прояву в електоральній поведінці населення 

(Andersen & Heath, 2003; Brooks, Nieuwbeerta, & Manza, 2006; G. Evans & Graaf, 2013; 

Mozaffar, Scarritt, & Galaich, 2003; Stoll, 2004; Ufen, 2012; West II, 2005; Whitefield, 

2002).  

Окремо варто зауважити виділення політичних розломів як критеріїв за якими 

можна поділити населення, зокрема підхід Д. Рея і М. Тейлора (1970), які виділяють 

аскриптивні (ascriptive, на основі персональних характеристик), позиційні (attitudinal, 

ідеологічні відмінності та преференції) та поведінкові (behavioral, голосування та 

участь в організаціях) розломи. Ці два підходи, коли розуміння розлому зводитися до 

прояву соціальної структури населення в голосуванні чи розмежування 

індивідуальної поведінки виборців за ідеологічною лінією чи позицією щодо 

конкретної проблеми, протирічать логіці вживання слова «розлом» (cleavage), а не 

просто «поділ» чи «протиріччя». С. Ліпсет та С. Роккан (1967, с. 5) пишуть, що 

протиріччя можуть виникнути з широкого кола соціальних відносин та поділів у 
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суспільстві, але лише окремі з них стають розломами і поляризують політику будь-

якої даної політичної системи.  

Партії в даному випадку виступають інститутами, які роблять розломи 

очевидними для суспільства та кристалізують їх у політичній системі, змушуючи 

виборців вишиковуватися вздовж лінії розлому (Lipset & Rokkan, 1967, c. 5). 

Відповідно суть територіальних відмінностей у політичних поглядах не в характері 

поведінки виборців, а в процесі виникнення історично даних їм «пакунків програм», 

тобто того, що змушує еліти створити різні партії в конфлікті одна до одної. Для 

проаналізованих країн Європи кінця ХІХ століття – першої половини ХХ століття, С. 

Ліпсет та С. Роккан виявили, що ключове значення для кристалізації розломів мали 

національна (центр-периферія, церква-держава) та індустріальна революція 

(землевласники-індустріальні підприємці, власники та роботодавці-орендарі та 

робітники), що вилилося у партійні структури, які кристалізували ці базові конфлікти 

у політичній системі. Кристалізація в логіці цих вчених відбувається за двома осями: 

територіальною та функціональною (див. рис. 1.1). Конфлікт зазвичай не лягає чітко 

на один з полюсів цієї моделі, а живиться від кількох з них (Lipset & Rokkan, 1967, c. 

10).  

З цього слідує, що розломи, в першу чергу, стосуються не широких мас 

населення, а еліт і лише в процесі кристалізації переносяться на ширші соціальні 

відносини. Ба більше, один з вимірів розломів є чітко географічним – центр-

периферійний і витікає з того, що процес націоналізації політичної системи 

обов’язково виливається у протиріччя між центральною елітою та місцевими елітами, 

що додатково може живитися відмінностями у їх економічних інтересах, ідеологічних 

позиціях чи супротивом культурній гомогенізації. Відповідно дослідження розломів 

повинно шукати відповіді на зовсім інші питання від тих, що типово підіймаються в 

електорально-географічних студіях, які використовують поняття «розлом». 
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Рис. 1.1. Інтерпретація Ліпсетом та Рокканом парадигми соціальних обмінів Парсонса у ключі 

формування розломів (Джерело: Lipset & Rokkan, 1967, переклад: авт.) 

Зокрема дуже часто пошук розломів зводиться до регресійних моделей 

відмінностей в голосуванні за етнічною, мовною чи іншою соціально-демографічною 

характеристикою і на основі позитивних результатів говориться про мовний, етнічний 

чи інший розлом. С. Ліпсет та С. Роккан (1967) стверджують, що розуміння того як 

розлом кристалізується у партійній системі криється у відповіді на такі питання: (1) 

які традиції прийняття рішень існують у країні, (2) які шляхи вираження та мобілізації 

протестів використовуються, (3) яка ціна укладення політичних союзів в даній 

політичній системі, (4) які можливості та обмеження використання принципу 

більшості в системі. Таким чином звичні регресійні моделі та факторні аналізи 

електоральної поведінки це лише post hoc студії, які залишають в тіні те, як за 

лаштунками партійного будівництва формувалися запропоновані суспільству 

альтернативи.  

Водночас слабким місцем теорії розломів є її негнучкість в трактуванні 

кристалізації та можливості появи нових розломів. Хоча окремі дослідники, 
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аналізуючи післявоєнний контекст в Європі, робили спроби доповнити модель 

Ліпсета та Роккана. Зокрема А. Лайпхарт (1990) запропонував чотири нові лінії 

розломів в Європі: (1) зовнішньо-політичні орієнтації (зокрема інтеграція проти 

ізоляціонізму), (2) ставлення до партисипативної демократії, (3) ставлення до 

ліберальної демократії (об’єднання проти авторитарних тенденцій), (4) 

енвайронменталізм. Все ж це теж теоретичні доповнення, які зроблені на основі 

дослідження Західно-європейського контексту, що має обмежену силу для 

використання в інших країнах. Запропонована Г. Кітчельтом (1995) модель розломів 

є більш підходящою для Східної Європи. Він стверджує, що для пост-комуністичних 

країн перша лінія розлому слідує розумінню громадянства як інклюзивного чи 

етноцентричного, друга лінія – вибору структур врядування (лібералізм проти 

авторитаризму), третя – вибір економічної системи та системи розподілу ресурсів 

(економічний лібералізм проти розподілу ресурсів державою та популізму) (Kitschelt, 

1995).  

Т. Зарицькі у своїх дослідженнях електоральної географії Польщі наголошує на 

тому, що головний розлом для країни має центр-периферійний характер, але не у 

внутрішньодержавному вимірі, а в глобальному вимірі й інтерпретує зміну 

політичного ландшафту в Польщі на початку ХХІ століття, як перехід від 

позиціонування політики по відношенню до Москви як центру (анти-комуністичні 

сили проти пост-комуністичних) до головної лінії розлому у ставленні до Брюсселю 

як нового центру (Zarycki, 1999, 2000a, 2000b, 2007b, 2007a, 2009, 2011). Можна 

говорити й про те, що незалежно від того, які тактики використовуються для 

мобілізації підтримки населення на виборах, еліти країни розділені на тих, хто бачить 

відносини з Брюсселем як модернізацію країни та «справжнього поляка» як 

європейця, проти тих, хто наголошує на «національних» інтересах, залежності від 

політики Брюсселю та бачить «справжнього» поляка як того, хто слідує традиціям. 

Таке бачення розломів також може супроводжуватися явищем орієнталізації Сходу 
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країни, апелюючи до історичного досвіду, що може розумітися як культурна 

компенсація периферійності (Zarycki, 2010, 2014). 

Ми також пропонуємо доповнити розуміння теорії розломів політикою знання 

в ключі можливості впливу географічних узагальнень, які стереотипно (серед 

населення) та професійно (серед політиків та політтехнологів) можуть впливати на 

прийняття партіями та їх штабами рішень, як і де проводити виборчу кампанію та 

навіть визначати зміст їх передвиборчих програм, що зокрема зауважив А. Мерфі 

(1990, c. 228). Р. Джонстон та Ч. Патті (2005) також говорять про те, що активне 

використання радіо і  пізніше телебачення в електоральних кампаніях змінювало їх 

характер: від домінування локального підходу до переходу на національний рівень 

саме з огляду на те, як уявлялася ефективність мобілізації електорату у Великій 

Британії. Це перегукується з широко відомим в психології, соціальній психології та 

навіть соціологічних та економічних студіях феноменом провіщення, що 

самозбувається (self-fulfilling prophecy), коли припущення щодо стану речей навіть 

попри його хибність виливається у ряд дій, які призводять до того, що воно таки 

збувається (Watzlawick, 1984). Гіпотетично, в електорально-географічному контексті 

це може проявлятися як установка на важливість певного географічного рівня чи 

поділу для мобілізації електорату, що може вилитися у кристалізацію виборців по цій 

лінії, а також з припущення про базовий поділ суспільства перетворитися у частину 

політичної реальності. К. Мацузато (2001, с. 419) стверджує, що вибори не 

віддзеркалюють соціальних розломів, а радше соціальні розломи постійно 

реінтерпретуються і реконструюються на виборах.  

На нашу думку, для ухилення від семантичної багатозначності, яка створює 

проблеми для вживання поняття «розлом» як аналітичної категорії, слід розрізняти 

електоральні розломи, як лінії, яким слідує електоральна поведінка на виборах, 

соціальні розломи або структурні розломи, які є історично визначеними ключовими 

поділами суспільства, та політичні розломи, як кристалізацію структурних розломів 

серед еліт (Добиш, 2018d). Тоді логіка розуміння територіальних відмінностей стає 
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більш чіткою: історичні процеси, які можуть мати глобальний і регіональний 

характер, виливаються у ключові розбіжності за інтересами, ідеологіями та між 

територіями (центром та периферією), ці розбіжності кристалізуються у політичній 

системі країни через поділ серед еліт і перетікання цього поділу в партійну систему, 

задля збереження влади та у боротьбі за владу, розломи серед еліт ретранслюються на 

населення. Однак, стратегії мобілізації можуть приховувати реальний поділ серед еліт 

і тому електоральні розломи можуть проявлятися як ставлення до конкретних 

проблем у суспільстві.  

1.1.5. Територіальна гомогенізація. Виходячи з логіки того, як будуються 

розломи за територіальною та функціональною осями відповідно до ідей С. Ліпсета 

та С. Роккана (1967), Д. Карамані (2004, с. 195) висунув гіпотезу, що в процесі 

формування національних держав, національного-будівництва та демократизації 

відбувається відхід від важливості локальних умов та територіальності політики до 

територіальної гомогенізації політичного життя в країні. Фактично він запропонував 

модель, в якій закриття кордонів, ідея громадянства, розвиток демократичних 

інститутів та масової політики, централізація політичних процесів та використання 

однакових каналів для поширення інформації виливається у зменшення важливості 

територіального фактору в політичному виборі населення та поділі серед 

національних еліт. Дослідження Н. Маджіні  та В. Емануеле (2015) емпірично 

підтвердило, що серед 23 обраних для дослідження країн Європи в тих, де рівень 

націоналізації партійної системи вищий, вплив поділу ліві-праві на політичний вибір 

зростає, тоді як класової приналежності та пов’язаних з культурою змінних 

зменшується.  

Відповідно «гіпотеза націоналізації» виходить з позиції, що національна 

політика відбувається без посередницької ролі географічного місця та території, а 

безпосередньо досягає індивіда через масові канали інформації і таким чином в 

країнах, де рівень націоналізації партійної системи вищий, створюється контекст, в 

якому електоральна поведінка слідує функціональним, а не територіальним розломам 



44 
 

(Dobysh, 2018d). Однак, Дж. Егню та М. Шін (2008) стверджують, що територіальну 

гомогенізацію не слід розуміти як детериторіалізацію чи «політику без території» і 

підтверджують це прикладом використанням телебачення С. Берлусконі в Італії та 

територіальним контекстом перетікання голосів від партії до партії при зміні 

партійного ландшафту в країні. Вони також критикують так-званий «методологічний 

націоналізм», який «імунізує» дослідників думати про територію країни як строкату 

та розділену (Shin & Agnew, 2008, c. 16).  

В сучасних умовах теза про націоналізацію політичного життя в країнах 

знайшла новий вимір у вигляді досліджень впливу Інтернету та соціальних мереж на 

політичну поведінку населення. Зокрема Т. Фрідман (2005) припустив, що в таких 

умовах «простір завойовує місце», що можна розуміти як стирання територіальних 

відмінностей соціальних та політичних явищ. На противагу, емпіричне дослідження 

Я. Голденберга і М. Леві (2009) показало, що нові технології не підривають 

унікальності географічних місць та впливу відстані, а навіть можуть посилювати їх. 

Одна група дослідників в даному ключі звернула увагу на нову форму продукування 

політичного та геополітичного знання, що має геополітичне значення та по-новому 

ставить питання національної безпеки (Bernazzoli & Flint, 2009; Pinkerton & Benwell, 

2014; Pinkerton, Young, & Dodds, 2011).  

Інші групи вчених зосередилися на тому, як соціальні мережі використовуються 

в електоральних кампаніях в різних країнах світу (див. Frame & Brachotte, 2015; 

Kasmani, Sabran, & Ramle, 2014; Kruikemeier, 2014; Steenkamp & Hyde-Clarke, 2014), 

на мобілізації населення до політичних дій та участі в політиці (Nam, 2012; Park, 2013), 

а також кореляції між онлайн участю та оффлайн політичною поведінкою (Conroy, 

Feezell, & Guerrero, 2012). З колективної монографії під редакцією Д. Ванга (2016) 

можна зробити висновок, що не тільки соціальні мережі впливають на політичну 

поведінку населення, а й географічний контекст змінює характер використання 

соціальних мереж та поведінки у них. Використовуючи відкриті дані у Твіттері, Ю. 

Тахтєєв та ін. (2012) виявили, що мережа контактів у Твіттері статистично залежить 
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від географічної відстані між користувачами. Ба більше, ідея про те, що соціальні 

мережі та Інтернет лише посилюють існуючі лінії поділів та відмінностей 

підтверджується емпіричним дослідженням Дж. Борондо та ін. (2014), які показали, 

що в Інтернеті користувачі кластеризуються в політично гомогенні мережі.  

В ключі особливостей впливу сучасних медіа на політичну поведінку та 

медіацію цього впливу географічним місцем слід згадати і класичну працю П. Бурдьє 

(1998) про телебачення, в якій стверджується, що воно не лише реєструє реальність, 

але і створює її, що може бути символічним насильством над населенням. Дія 

соціальних мереж слідує такому ж принципу. У. Ліппманн (2017) також відмітив, що 

соціальні медіа (1) фільтрують реальність та (2) фокусують увагу на наперед 

підготовлених фактах. Відразу слід зауважити, що ці наперед підготовлені «факти» 

можуть бути фейковими новинами або конкретними сконструйованими 

геополітичними наративами (що буде розкрито у четвертому розділі). Більше того, 

дослідження Д. Дуванової та ін. (2015) показує, що соціальні мережі не будують 

мости, а поляризують політичні погляди населення.  

Зокрема використання соціальних мереж може бути частиною стратегій 

геополітичних гравців (Simons, 2015), будучи відносно неконтрольованим каналом 

інформації. Це дозволяє використовувати, як таргетування індивідів за їх 

персональними характеристиками, так і за територіальною приналежністю. У випадку 

України критичним є використання цього інструменту впливу на політичні погляди 

Росією (Добиш, 2015). Наприклад, Т. Хельмус та ін. (2018) стверджують, що 

проведення спецоперацій в соціальних мережах є важливою частиною пропаганди 

Росії в Східній Європі. Географічний контекст такого впливу має ключове значення, 

адже, як показало емпіричне дослідження Дуванової та ін. (2016), інтенсивність 

конфлікту на Сході України посилювала зв’язки в соціальних мережах не на рівні всієї 

країни, а на рівні окремих регіонів. Якщо це поєднати з тезою Е. Гауфман (2015), що 

Росія використовує соціальні мережі в Україні для поширення своїх геополітичних 

наративів та дослідженням А. Осіпіана про експлуатацію Росією історичних міфів, 
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регіональної ідентичності та зображень ворога навесні 2014 року на Донбасі, то 

політико-географічний та геополітичний контексти впливу соціальних мереж на 

політичні погляди населення України стають очевидними.  

1.1.6. Розвиток електоральної географії в Україні. Якщо в розвинутих 

демократіях Заходу вільні та значущі вибори це уже більше ніж столітня традиція, то 

для Української держави це інститут, який разом зі всією її політичною системою 

переживає своє становлення. Першою відомою нам спробую дослідити територіальні 

відмінності в політичних поглядах в Україні в концептуальних рамках електоральної 

географії була дисертаційна робота Є. Хан (1999) «Електоральна географія Криму». 

Вона мала переважно описовий характер та пропонувала аналіз мотивів голосування 

методом головних компонент, використання моделей місто-село та центр-периферія 

як окремих і водночас однакових за своєю суттю та описувала потенціал використання 

кластерного аналізу.  Наступною відомою нам спробою регіонального аналізу 

електоральної поведінки населення була дисертація В. Миронюка (2002) по галицьких 

областях, яка включала спроби проаналізувати нарізку округів та організацію 

виборчого процесу. В. Миронюк поділив досліджувану територію на три регіони і 

спробував узагальнити фактори електоральної поведінки як «духовно-культурні 

особливості», «соціальна структура населення» чи «рівень урбанізації». У 2002 році 

Я. Олійник та В. Шишацький (2002) зробили спробу концептуалізувати електорально-

географічні студії, назвавши їх «новим напрямком суспільно-географічних 

досліджень», але це не вилилося у збільшення кількості чи нову якість електорально-

географічних досліджень в Україні. Ще однією епізодичною спробою зрозуміти 

електоральну географію України був опис явки на виборах за кожною областю в 

Україні в 1994-2004 С. Васильченком (2004).  

Попри ці епізодичні та здебільшого регіональні студії, першою хвилею 

електорально-географічних досліджень в Україні можна назвати 2006-2007 роки, коли 

вийшли публікації В. Шишацького (2006, 2007a, 2007b), А. Подольського (2007) 

(розділ по електоральній географії було включено до підручника з політичної 
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географії за ред. Б. Яценка), Дністрянського (2007) та дисертація А. Голода (2007). 

Вони стосувалися понятійно-термінологічного апарату, поляризації політичних 

поглядів, етнолінгвістичного фактору електоральної поведінки, периферійності 

депресивних районів як чинника політичного вибору населення та політичної 

поведінки у Львівській області. Однак, ці праці переважно були полишені діалогу з 

електоральною географією на Заході, яка має значно багатшу і довшу традицію 

дослідження територіальних відмінностей у політичних поглядах, сильні методи та 

навіть широко займалася питанням електоральної поведінки в Україні, що буде 

розкрито у другому розділі.  

Попри ряд досліджень електоральних вподобань, політичної поведінки чи 

політичної активності в регіонах України, зокрема в галицьких областях, Криму, 

Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях (Беликанич, 2014; Голод, 

2007; Миронюк, 2002; Мирош, 2016; Склярська, 2011; Хан, 1999; Швець і Маслова, 

2013), вони не дають відповіді на питання про ситуацію в країні загалом, про те як 

партії структурують територію України, яка динаміка цього процесу, чи географія є 

лише площиною, на яку накладаються соціальні, економічні та політичні явища чи 

територіальним поширенням окремих груп населення, чи контекстом в якому 

індивіди соціалізуються в політику, чи який стратегічно використовується 

політичними силами тощо (Добиш, 2018d). Цим працям, попри їх описову цінність, 

бракує методологічної продуманості та використання наявних у світовій науці 

підходів до явищ, які проблематизуються. Попри включеність загальних оглядів 

електорально-географічних студій чи їх конкретних прикладів у підручники з 

політичної географії (Дністрянський, 2014; Сюткін, 2017; Яценко, 2007) чи 

географічних оглядів результатів виборів (Подольський, 2013), їм бракує географічної 

проникливості та включення у існуючі дебати щодо пояснення місця географії в 

розумінні політичних поглядів в Україні. В цьому ключі варто відзначити спроби Ю. 

Брайчевського (2012, 2013, 2014) ознайомити українську географічну спільноту з 

тими дебатами та методологічними підходами, які відбуваються в світі щодо 
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пояснення електоральної поведінки населення. Зокрема висвітлення проблем 

регресійного аналізу в електоральній географії, теорій політичної культури та 

географічного місця в спробах пояснити причинно-наслідкові зв’язки в електорально-

географічних дослідженнях результатів виборів. З цього слідує, що вивчення 

територіальних відмінностей в політичних поглядах в Україні мають цілий пласт 

недосліджених питань і повинні базуватися на діалозі з уже наявними 

напрацюваннями в світі. 

Слід зауважити, що дослідження територіальних відмінностей в політичних 

поглядах відбуваються не лише у межах географічної науки, а й політичних та 

соціологічних студіях. Зокрема саме електоральні дослідження були у фокусі ряду 

дисертаційних досліджень в різних університетах країни (Авксентьєв, 2017; 

Гаврилюк, 2015; Доцяк, 2004; Зубченко, 2007; Козуб, 2008; Литвин, 2003; Михайлич, 

2007; Черкашин, 2005; Шинкаренко, 2012), що торкалися й регіонального виміру 

політичної поведінки населення України. Окремі з публікацій також робили спроби 

охопити регіональні відмінності в публічній думці, партійному будівництві та 

відмінності електоральної поведінки за регіонами України (Гарань та ін., 2017; 

Мартинюк, 2010; Романюк & Шведа, 2002; Черкашин, 2008a, 2008b, 2012). Однак, як 

і описаним вище географічним дослідженням, їм бракує методологічної 

проникливості та діалогу з сучасними напрацюваннями з електоральних студій у світі.  

 

1.2. Міждисциплінарний діалог у ключі розуміння територіальних 

відмінностей у політичних поглядах 

 

Складність інтегрування традиції досліджень та методологічних підходів різних 

дисциплін виливається в обмежений міждисциплінарний діалог дослідження 

політичних поглядів населення. Окремі найпопулярніші закордонні журнали, які 

найчастіше публікують електорально-географічні дослідження, наприклад Political 

Geography і Eurasian Geography and Economy, уже давно є міждисциплінарними 
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платформами діалогу. Водночас варто звернути більше уваги на такі 

міждисциплінарні підходи як економічне голосування, теорія моральних засад, 

дослідження ідентичності та модель лійки причинності.  

1.2.1. Економічне голосування. Почнемо з економічного голосування, яке 

дуже часто зводять до вузького розуміння раціонального прийняття рішення за кого 

голосувати на основі власного фінансового стану або оцінки економіки країни. 

Загалом економічне голосування є одним з найбільш детально досліджених феноменів 

у різних його проявах та різних національних контекстах (Fraile & Lewis-Beck, 2013; 

Giedo, & Evans, 2013; Johnston & Pattie, 2001; Kam, 2009; Lin, 1999; Lippényi, Maas, & 

Jansen, 2013; Martinsson, 2013; Rogers, 2014; Weschle, 2014). В силу того, що 

економічне голосування не є предметом нашого дослідження, ми зупинимося лише на 

ключових моментах в його розумінні.  

Економічне голосування можна розуміти і як вплив стану економіки на 

результати виборів (регресійний-кореляційний аналіз статистичного взаємозв’язку 

об’єктивних змін економіки (найчастіше рівня безробіття) з електоральними 

преференціями), і як суб’єктивного сприйняття людьми стану економіки. Останнє не 

є полишеним впливу індивідуальних стереотипів та упереджень, доступу до 

інформації та характеру індивідуального досвіду, які можуть викривляти реальну 

ситуацію. Ба більше, суб’єктивне сприйняття може виходити зі стану власного 

гаманця чи фінансового стану сім’ї або ж, як у випадку так званих соціотропних 

виборців (Джонстон & Патті, 2006), з суб’єктивної оцінки стану справ у суспільстві в 

цілому.  

Відразу варто розставити кілька географічних акцентів. По-перше, вплив стану 

економіки варто розуміти крізь призму географічного контексту. Як стверджують 

Р. Джонстон та Ч. Патті (2006), географія нерівномірного розвитку може бути одним 

з ключових факторів в обрамленні вибору за кого голосувати тими, хто на перше місце 

ставить економічне голосування. У такій ситуації географічні місця можуть впливати 

на суб’єктивне сприйняття стану економіки чи справ в країні загалом. Більш складним 
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в цьому ключі є питання географічного масштабу, що може мати два виміри: (1) що 

саме людина сприймає за цілісну спільноту, яка має спільні з нею економічні 

негаразди чи успіхи (лише сім’ю, громаду, регіональну спільноту, націю тощо), (2) як 

політичні партії стратегічно використовують географічний масштаб, щоби 

стимулювати сприйняття саме на одному з зазначених вище рівнів як ключове (якщо 

справи в країні йдуть добре опозиція може переміститися на локальний рівень 

мобілізації, використовуючи знання з географії нерівномірного розвитку, якщо погано 

– ефективніше будувати кампанію на національному рівні тощо) (Добиш, 2018b).  

Ускладнення може проявитися й у формі мобілізації етнічних меншин чи 

регіональної спільноти, використовуючи економічне голосування і апелюючи до 

несправедливості в розподілі ресурсів. Це може стосуватися й ціленаправленої 

електоральної кампанії на інші соціальні групи, особливо у випадку їх компактного 

проживання. Наприклад, Р. Брубейкер (2002) у випадку етнічної приналежності 

говорить про потенціал її використання в цілях «етнополітичного підприємництва», 

що може бути й частиною електоральних кампаній політичних партій. А. Замфіра 

(2015), виходячи з таких міркувань, запропонувала переосмислити розуміння 

значення етнічної приналежності в трактуванні індивідуальної електоральної 

поведінки і звернула увагу, що політична та економічна нерівність частіше риторично 

використовуються для мобілізації таких груп населення.  

Повертаючись до дебатів, які не тільки теоретично, а й методологічно 

обрамлюють розуміння економічного голосування, слід поставити й питання 

напрямку причинності: чи суб’єктивне сприйняття стану економіки (незалежно від 

його географічного контексту) переходить у голосування за конкретну партію чи 

можливо навпаки – підтримка конкретної політичної сили виливається в упереджену 

оцінку стану економіки? Це питання має точки дотику з загальновідомим у психології 

поняттям  підтверджувального упередження (confirmation bias), суть якого полягає в 

тому, що людина шукає, відбирає та опрацьовує лише ту інформацію, яка підтримує 

уже усталені погляди. У даному випадку на прийняття політичного вибору може 
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накладатися й стратегічне використання партіями сприйняття виборцями стану 

економіки на різних географічних рівнях (наприклад, для тих хто уже підтримує 

партію цільовий акцент на тому географічному рівні, де справи йдуть краще). М. 

Льюїс-Бек та ін. (2008) також зауважили, що важливим є питання, як виборці 

оцінюють стан економіки – ретроспективно (як ряд рішень, які призвели до сучасного 

стану) чи перспективно (яка з політичних сил краще справиться з економікою після 

виборів), що також може стратегічно експлуатуватися політичними партіями на 

різних географічних рівнях.  

Таким чином, моделі економічних факторів у голосуванні не вичерпують 

пояснення всієї широти електоральної поведінки населення, хоча однозначно є її 

вагомою складовою, яка повинна враховувати географічний контекст у двох вимірах: 

(1) географії нерівномірного розвитку, як обрамлення індивідуального сприйняття 

стану справ у країні, ефективності тих чи інших політичних сил у вирішенні цього 

питання тощо, (2) стратегічного використання політичними партіями географічного 

масштабу в цілях експлуатації географії нерівномірного розвитку для мобілізації 

підтримки.  

1.2.2. Інші міждисциплінарні моделі розуміння електоральної поведінки. 

Якщо економічне голосування позиціонується лише як один з факторів електоральної 

поведінки, який лише в окремих контекстах стає вирішальним, то існують 

міждисциплінарні теорії, які пояснюють політичні вподобання комплексно через 

універсальні моделі, що стосуються поведінки кожного індивіда. Однією з таких є 

теорія моральних засад Дж. Хайдта. Відразу варто відзначити, що виникла вона в 

США і базується на тамтешньому контексті відмінностей між лібералами та 

консерваторами і розглядає ці дві групи виборців як такі, що мають різні моральні 

інтуїції (Baril & Wright, 2012; J. Graham et al., 2011; Haidt, 2012; Haidt & Craig, 2007; 

Haidt, Graham, & Joseph, 2009; Haidt et al., 2004; Iyer, Koleva, Graham, Ditto, & Haidt, 

2012; Randazzo & Haidt, 2015).  



52 
 

Відштовхується теорія моральних засад від двох тверджень: (1) для того, щоб 

отримати голос виборця політична партія чи кандидат повинні активізувати 

щонайменше одну його моральну засаду, (2) зміна політичних поглядів людей 

можлива лише через звернення до їхніх емоцій (Haidt, 2012). Це підтверджується 

рядом досліджень з політичної психології та нейрології. Зокрема емпіричні 

дослідження показують, що «разом з емоціями приходить можливість задіювати 

поведінку» (Marcus, 2003, c. 198), одним із завдань позасвідомої емоційної системи є 

фокусування та спрямовування уваги свідомості (с. 196) та те, що реакція на близьке 

та знайоме відрізняється від реакції на незнайоме та далеке (с. 203).Остання теза може 

мати пряме географічне застосування в електоральних студіях у зв’язку з відомим 

ефектом друзів та сусідів, коли географічна відстань та локальний контекст можуть 

визначати, що є близьким та знайомим, та, відповідно, змінювати сприйняття 

людиною інформації.  

З точки зору теорії суспільної географії проблема досліджень моральних засад 

полягає в тому, що будь-які універсальні поняття моралі піддаються постійному 

впливу географічної практики та партикулярності (R. Lee & Smith, 2004, с. 3). Окремі 

суспільні географи взагалі ставлять поняття моралі в центр своїх теоретичних моделей 

розуміння територіальності людської поведінки. Наприклад, Р. Сек (1983, 1997) 

вважає мораль центральним поняттям для розуміння поведінки «homo geographicus» 

та географічного місця. Таким чином постає питання того, як саме моральні засади 

взаємодіють з географічним контекстом. Наприклад, ми можемо припустити, що 

моральна засада внутрішньо групової лояльності матиме зовсім різний вимір на різних 

географічних рівнях, залежно від того, на якому з рівнів приналежність до групи 

політизується.  

Дуже часто дослідження моралі впираються в поляризацію політичних поглядів 

чи поведінку людей як «моральних племен» (Greene, 2013). В. Декомб (2015, с. 53) 

пропонує поняття «моральної ідентичності» як ідеї самого себе, яка вимагає визнання 

та поваги іншими. Щоправда, аналіз вживання терміну «ідентичність» потрібно 
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починати з першого його вжитку в сучасному соціально-психологічному значенні 

американським психоаналітиком Е. Еріксоном, коли він писав про «кризу 

ідентичності». Досліджуючи симптоми психічних розладів серед американських 

військових, які повернулися з бойових дій він побачив, що їхня проблема полягає не 

в тому, що вони втратили розуміння ким вони є, а у кризі когерентності 

(продовжуваності та неперервності) розуміння себе і свого майбутнього. Детальний 

аналіз ідей Е. Еріксона В. Декомбом (2015) показує, що він відійшов від класичного 

психоаналізу. Поєднавши його з американською антропологічною традицією Е. 

Еріксон дійшов до висновку, що «мати ідентичність значить мати в собі 

навколишнє середовище своєї минулої історії». Е. Еріксон провів кілька польових 

досліджень індіанців в США і виявив конфлікт двох моральних систем, які В. Декомб 

(2015, с. 45) узагальнює як «моральність особистої провини» та «моральність ганьби». 

Перша є результатом соціалізації в певному середовищі, а друга –  впливом групових 

норм нового середовища, в якому опиняється індивід.  

Відповідно можна говорити про множинність ідентичностей (Sen, 2006), які 

можуть перебувати у конфлікті одна з одною. З точки зору філософії це проблема 

когерентності пам’яті в умовах, коли сама людина та середовище постійно 

змінюються (Декомб, 2015, с. 103). В політиці це може виливатися у політику пам’яті 

та ідентичності. Наприклад, М. Холбвахс (1992) стверджує, що (1) пам’ять не може 

віддзеркалювати минуле, а конструює його, (2) спосіб конструювання минулого 

залежить від наших поточних потреб, (3) пригадування/реконструкція минулого це 

соціальна практика. Відповідно, коли пам’ять та ідентичність стають об’єктами 

політичних процесів, то їх розуміння ускладнюється, може маніпулюватися і 

виливатися у надмірну ідентичність чи неможливість інтегруватися у спільноту через 

неузгодженість з нею своєї ідентичності (Декомб, 2015, сс. 105-106). Це знайшло 

відображення у широкій історичній критиці національної ідентичності (Nora, 2002) як 

політики націоналізації минулого та прояву національного будівництва, як 

«необхідності націоналізувати відчуття самих себе» (Декомб, 2015, с.225).  
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Про націоналізацію повсякденного життя писав і географ А. Паасі (Anssi Paasi, 

1999), а політика пам’яті теж інколи входить у фокус досліджень з політичної 

географії (Graham & Shirlow, 2002; Mohamadi, 2011; Young & Light, 2001). На нашу 

думку, для політико-географічних досліджень політичних поглядів населення в ключі 

впливу ідентичності, політики ідентичності та пам’яті на ці дослідження є теоретичні 

напрацювання П. Бурдьє щодо мови і символічної сили (1991). Зокрема він стверджує, 

що надання соціальної визначеності (ідентичності) є актом розмежування (с. 120), а 

кордони як продукти легальних практик делімітації продукують такі ж культурні 

відмінності, продуктами яких вони самі є (с. 222). Він також надає важливості мовним 

практикам, адже поява регіону та регіональної ідентичності, на думку П. Бурдьє (1991, 

c. 226), є актом визнання на основі постійної практики звернення до цих категорій у 

мовленнєвій практиці. Це також підіймає питання того, хто наділений правом 

говорити від імені регіону та як відбувається легітимація цих заяв. Відповідно 

політика ідентичності та пам’яті це політика сили за право говорити від імені широких 

груп населення та мобілізувати їх.  

Т. Зарицькі (2008a, 2008b) спробував помістити ці ідеї в центр-периферійну-

модель і прийшов до висновку, що ідентичності на периферії характеризуються 

трьома ключовими рисами: (1) ставленням до центру як важливого «іншого», (2) 

тенденцією до визначення поділів та інших соціальних конфліктів у категоріях 

відносин з центром, (3) відчуттям тиску множинності ідентичностей серед 

периферійних еліт як почуття приналежності до центру, так і почуття приналежності 

до периферії. Цю модель слід розуміти не так у внутрішньо, як у 

зовнішньополітичному ключі.  

Водночас Р. Брубейкер та Ф. Купер (2000) вважають, що поняття «ідентичність» 

повинно бути переосмисленим у соціальних науках. Для початку вони пропонують 

розрізняти вжиток поняття «ідентичність» як категорії аналізу та категорії практики, 

що створює універсальні теоретичні рамки для критики вживання багатьох усталених 

понять у науці. В результаті теоретичної розвідки Р. Брубейкер та Ф. Купер (2000) 



55 
 

пропонують замінити поняття «ідентичність» на три складові, які, на їхню думку, 

краще розкривають про що саме йдеться в наукових дослідженнях: (1) ідентифікація 

та категоризація, (2) самосвідомість та соціальна локація, (3) подібність, пов’язаність 

та згрупованість. Процес ідентифікації індивіда з певними цілісностями ніколи не є 

завершеним (Stölting et al., 2005) і завжди відбувається під тиском політичних акторів 

та контекстів.  

Ще однією міждисциплінарною моделлю пояснення електоральної поведінки, 

яка має потенціал використання в географічних дослідженнях, є модель лійки 

причинності (the funnel of causality model) (Lewis-Beck et al., 2008), запропонованої на 

заміну Мічиганській моделі партійної ідентифікації («The American Voter», 1960). 

Метафора «лійки» полягає в тому, що кінцевий політичний вибір «фільтрується» 

через довготермінові фактори (соціологічні, психологічні, географічні та історично-

інституційні) в її широкій частині та короткострокові фактори впливу на політичну 

поведінку (соціально-психологічні, політико-психологічні, економічні та 

комунікаційні) у її вузькій частині (Lewis-Beck et al., 2008, с. 28). З одного боку, 

географічні фактори в моделі лійки причинності звужені до довгострокових 

географічних факторів, впливу локального середовища та територіальних 

відмінностей на групову приналежність. Однак, економічне голосування дуже часто 

теж є обрамленим географічним контекстом.  

 

1.3. Методологія та методи дисертаційного дослідження 

 

Проаналізувавши наявні підходи до розуміння територіальних відмінностей у 

політичних поглядах та виходячи з наявних даних для електорально-географічного 

дослідження в Україні, було вирішено сконцентруватися на трьох дослідницьких 

напрямках: (1) критичний аналіз академічного дискурсу щодо територіальних 

відмінностей в політичних поглядах в Україні, (2) аналіз структурування території 

країни політичними партіями, (3) дослідження конкретних ситуацій (case studies) 
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територіальних відмінностей у політичних поглядах населення, що включає 

політичну поведінку в соціальних мережах, територіальну гомогенізацію та 

поляризацію в країні, географію явки на виборах і репрезентації населення в 

парламенті.  

1.3.1. Понятійно-термінологічний апарат дослідження. А. Мерфі (2008, с. 9) 

стверджує, що метагеографічні концепти визначають спосіб організації наших знань 

про світ. В електорально-географічних дослідженнях поняття регіону та місця є 

найпоширенішим у трактуванні результатів виборів. Дж. Егню (1999, с. 97) припускає, 

що регіони відображають як реальні територіальні відмінності, так й ідеї щодо 

характеру цих відмінностей. Відповідно терміни, якими послуговуються, 

інтерпретуючи електоральну поведінку, розкривають домінуючі уявлення про її 

характер, що може бути включено в мережу політичних відносин та вилитися у 

політику знання (зокрема коли йдеться про те, які поняття використовують 

політтехнологи та політики, говорячи про територіальні відмінності в політичних 

поглядах) (Добиш, 2018c). Це важливий аспект, але все ж ми зупинимося на 

академічному вжитку понять «регіон», «місце», «територія», «регіональна 

ідентичність» та «географічний масштаб», тобто їх використання як категорій аналізу, 

а не категорій практики.  

Спершу зупинимося на категоріях, винесених у назву дисертаційного 

дослідження. Категорія «політичні погляди» в дисертаційному дослідженні 

розкривається крізь призму електоральної поведінки та політичної поведінки 

населення в соціальних мережах, що звужує фокус та інтерпретацію результатів. У 

сучасних соціальних та географічних науках багато уваги приділяється й поняттю 

«відмінностей». Відмінності в політичному вимірі можна розуміти як категоризацію 

інших та позиціонування самих себе, що є важливим аспектом боротьби за владу, 

вплив та ресурси (Agnew et al., 2015, с. 130). Коли ж ми говоримо про територіальні 

відмінності в політичних поглядах, то фактично маємо справу з результатами 
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боротьби за владу, які набирають конкретної територіальної форми. З точки зору 

гіпотези націоналізації та розвитку демократичних інституцій територіальні 

відмінності в політичних поглядах часто проблематизуються як передумови для 

поляризації, конфліктів та можуть ставити під сумнів національну єдність. Однак, як 

зазначає Ш. Муф (2011), сама суть політики полягає (1) у створенні умов, щоб 

приховати конфлікти та (2) встановлення зрозумілого для всіх акторів порядку. У 

даному випадку це не означає, що відмінності зникають, а що вони 

інституціоналізуються в політичній системі.  

Також слід відмітити, що ключове для суспільної географії поняття «територія» 

в різних наукових традиціях набуває різного значення. Наприклад, в англо-

американській географії термін «територія» вживається лише відносно юридично 

розмежованих просторів. На противагу цьому, в французькій та українській географії 

термін тлумачиться набагато ширше, у тому числі й для означення просторів, які лише 

символічно, на практиці або в результатах дослідження отримують визначення своїх 

кордонів (Dobysh, 2018a). Саме останнього бачення ми притримуємося в нашій роботі, 

оскільки у випадку слідування англо-американській традиції варто було би говорити 

про просторові (spatial), а не територіальні (territorial) відмінності в політичних 

поглядах. Відповідно в традиції української та французької географії, якій ми 

слідуємо, означення «територіальні» буде охоплювати й географічні місця, і регіони, 

й інші просторові форми політичної поведінки. Більше того ми схиляємося до думки 

П. Бурдьє (1991), відповідно до якої територія повинна розумітися як матеріальний та 

символічний медіатор (посередник) між групою та її культурою, що є близьким за 

суттю до описаного в першому пункті цього розділу розуміння місця як контексту Дж. 

Егню.  

Для української географії поняття «місце» є новим та ще не набуло широкого 

вжитку. Географічне місце може не мати чітко визначених кордонів, а їх характер 

може бути розмитим і проникним. Регіон теж можна розуміти як географічне місце за 

певних умов. Однак, один з найавторитетніших теоретиків поняття «регіон» А. Паасі 
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(1991, с. 249) стверджує, що регіон на відміну від місця має довшу історичну 

тривалість і більший історичний масштаб, в рамках якого індивіди соціалізуються. 

Щоправда він уточнює, що регіони можуть проникати на рівень повсякденного життя, 

але складаючи лише його частину, і тому відмінність між місцем та регіоном виходить 

з їх взаємодії з повсякденним життям людини (Anssi Paasi, 1986, с. 112). Тому для А. 

Паасі регіони є ширшими контекстами, в яких відбувається соціалізація індивідів, тоді 

як місце звужується до повсякденних практик.  

В Дж. Егню логіка дещо інша. В його теорії місця мікрогеографія повсякденного 

життя це лише одна зі складових частин, а саме розуміння місця як контексту 

виводить його за рамки повсякденного життя людини чи лише локального рівня 

дослідження. Також слід відмітити, що не варто розуміти місце як гомогенну 

цілісність, воно теж має внутрішні конфлікти, протиріччя та соціальну структуру.  

Щодо термінів «регіон» та «регіональні відмінності», то вони теж не полишені 

семантичного різноманіття вжитку. В електоральній географії, апеляції до 

регіональних відмінностей в голосуванні можуть означати відмінності між: 

(1) адміністративними одиницями, (2) штучно виділеними дослідниками регіонами як 

композицією з кількох адміністративних одиниць, (3) історичними регіонами 

виділеними на основі відмінностей політичної історії територій, але дуже часто теж 

слідуючи умовним лініям сучасних адміністративних одиниць, (4) регіонами як 

результату політичного процесу регіоналізму. Подібно до критики Р. Брубейкером та 

Ф. Купером поняття ідентичності як категорії аналізу чи категорії практики ми 

наголошуємо, що попри те, що регіон є широко вживаною категорією практики, в 

аналітичних цілях потрібно з обережністю ставитися до штучних поділів на регіони.  

Також інституційний підхід А. Паасі може мати аналітичну цінність в 

електоральній географії, адже це дасть змогу краще розуміти вплив і роль старих 

історичних кордонів та сучасного адміністративного поділу. В Україні Е. Стьолтінг та 

ін. (2005) говорять про домінування адміністративних еліт над традиційними 

регіоналістами, що теж вписується в модель інституціоналізації регіонів. На думку А. 
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Паасі (1986; 1991; 2002) регіон має чотири ключові характеристики, які можуть 

з’являтися поступово: (1) територіальну форму, (2) символічну форму, (3) набір 

інституцій, (4) розвинуту ідентичність. Якщо накласти цю модель на електоральну 

географію, то виходить що в окремих випадках (наприклад, у Квебеку), слідуючи 

історичним та наявним адміністративним поділам, територіальна форма регіону 

перетворюється у межі електоральної бази політичної партії, його символічна форма 

є частиною риторики з мобілізації населення, партія, поза управлінськими 

інституціями, стає ще одним інститутом, який утверджує регіон і не дає йому 

зникнути, а ідентичність активно експлуатується задля асоціації вибору партії з 

майбутнім регіону. А. Паасі не вивчав електоральної поведінки, але його емпіричні 

дослідження показують яким чином регіональна ідентичність мобілізується в 

регіональному плануванні (Paasi, 2013). На нашу думку, слідуючи подібній логіці 

політичні партії також можуть мобілізувати регіональну ідентичність у своїх цілях.  

Щоправда поняття регіональної ідентичності теж має семантичну 

неоднозначність використання. А. Паасі (1986, 2003) пропонує відрізняти 

«регіональну свідомість» (regional consciousness) від ідентичності регіону. Більшість 

електоральних студій, зокрема щодо регіональних відмінностей у політичних 

поглядах, звертаються саме до ідентичності регіону, що в теорії А. Паасі може мати 

два види: (1) наукові класифікації для демонстрації територіальності якогось 

феномену (в даному випадку голосування), (2) стереотипні уявлення про регіон 

людьми з-поза та в самому регіоні, що саме по собі не говорить про існування 

регіональної свідомості. Перший вид відкриває можливості втягнення географів у 

політику знання як тих, хто визначає кордони (Paasi, 2003). Але не тільки географи, а 

й уявлені географії чи стратегічне використання політичними партіями географічного 

масштабу може виливатися у створення символічних кордонів.  

Виходячи з цього, регіон можна розуміти як «причинний контекст» (Sayer, 1989) 

чи посередника соціальних та політичних взаємодій (Gilbert, 1988), чи навіть як 

медіатора між гомогенністю та відмінностями (Smith, 1992). Однак, коли ми говоримо 
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про місця, регіони та географічні контексти, слід згадати нове для української 

електоральної географії, але уже усталене в західній електоральній географії поняття 

«географічний масштаб» (scale). Відштовхуючись від тези Дж. Егню (1997), що 

географія не є чимось зовнішнім для політичних партій, а вписана в партійну політику 

та організацію, можна говорити про політику географічного масштабу як його 

стратегічне використання партіями в їх організації, риториці та електоральних 

кампаніях. Щоправда, стаття Дж. Егню (1997), яка була вузько присвячена саме 

політиці масштабу викликала критику з боку одного з найсильніших теоретиків 

поняття масштабу в географії, Н. Бреннера (2001). Н. Бреннер (2001, с. 602) зауважив, 

що у дослідженій Дж. Егню ситуації, яка справді демонструє ефект масштабу в 

електоральних кампаніях, не слід всі ефекти зводити саме до стратегічного 

використання масштабу, адже йдеться і про політику територіальної ідентичності, й 

політику місця розміщення (politics of location). 

Варто зауважити, що головна теоретична дискусія щодо аналітичної цінності та 

значення поняття «масштаб» у географії відбувалася в рамках політичної економії 

(див. MacKinnon, 2011; Swyngedouw, 2000, 2008). Проте, теоретичні напрацювання, 

які з неї випливли можна використовувати й в електорально-географічних 

дослідженнях (Добиш, 2018). Зокрема Б. Джессоп, Н. Бреннер та М. Джонс (2008) 

запропонували модель TPSN (Territory, Place, Scale, Network), виходячи з засновку, 

що географи типово вибирають один з цих концептів щоб пояснити просторовість 

якогось явища, але неможливо залишитися в рамках однієї теоретичної перспективи. 

В їхній логіці кожен з зазначених концептів має свої принципи соціопросторового 

структурування (sociospatial structuration): територія – виділення кордонів та їх 

демаркація, місце – близькість, просторова диференціація і просторове включення 

(embedding), масштаб – ієрархізація та вертикальна диференціація, мережі – 

взаємозв’язки та взаємозалежності (Jessop et al., 2008, p. 393).  
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1.3.2. Інструменти, методи та процедура дослідження. Відсутність перепису 

населення з 2001 року, що робить неможливим проведення адекватного факторного 

аналізу чи побудови регресійних моделей для пошуку статистичних 

взаємозалежностей на локальному рівні, географічна пастка необхідності 

надзвичайно великої кількості опитаних для репрезентативності у випадку 

соціологічних досліджень, ставлять наше дослідження у певні рамки. На обласному 

рівні уже проведено ряд наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

тому ми вирішили дослідити як політичні партії структурують територію країни, 

використовуючи дані на локальному рівні, порівняти як відрізняються результати для 

локального та регіонального рівнів, проаналізувати динаміку зміни структурування 

території країни політичними партіями.  

З цією метою з офіційного сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) за 

допомогою програмування у Python було автоматизовано викачування інформації 

результатів парламентських виборів 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць. 

Відразу слід зауважити, що на офіційному веб-порталі наявні дані лише починаючи з 

1998 року, а для парламентських виборів 1998 року вони подаються лише на рівні 

виборчих округів. Тому, щоб узгодити рівень порівняльного дослідження було 

вирішено обмежитися 2002-2014 роком. Також виборче законодавство в Україні 

кілька разів змінювалося, що ускладнює вивчення динаміки політичних поглядів та їх 

порівняння, тому було вирішено обмежитися лише результатами за пропорційною 

системою. Однак, у 2002, 2012 та 2014 роках половина депутатів обиралася за 

мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Варто згадати, що для 

країн, що розвиваються та молодих демократій мажоритарна система породжує дуже 

багато корупційних ризиків, а пропорційна сприяє розбудові партійної системи 

(Gladdish, 1993; Horowitz, 1993; Thomasen & Kolk, 2009). 

Перед тим як проводити аналіз доступних даних було здійснено аналіз 

академічного дискурсу в англомовній науковій літературі на предмет трактування 

територіальних відмінностей у політичних поглядах в Україні. За допомогою 
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платформ для пошуку наукової літератури (Google Scholar, Research Gate, 

Academia.edu, ScienceDirect) ми сформували список з 178 наукових статей у 

авторитетних рецензованих наукових журналах, розгорнутих доповідей міжнародних 

конференцій та аналітичних звітів, які прямо чи опосередковано стосуються проблеми 

територіальних відмінностей в політичних поглядах в Україні. Аналіз цих наукових 

праць передбачав виділення домінуючих тем, методологічних проблем та порівняння 

результатів досліджень між собою.  

В дослідженні використано інструментарій MS Power BI для вивчення динаміки 

внутрішньорегіональних варіацій електоральної поведінки в 2002-2014 роках; потім 

інструментарій QGIS для створення геоінформаційної системи з результатами виборів 

на рівні дільниць та картографічного аналізу для виявлення не лише регіональних, а й 

інших територіальних відмінностей у результатах виборів; далі застосовано 

кластерний аналіз, щоб порівняти підходи до групування областей України в 

електорально-географічних студіях з реальною подібністю в паттернах голосування, 

а також для дослідження динаміки зміни територіальної структури політичних 

поглядів в Україні; після цього досліджено територіальну гомогенізацію та 

поляризацію в 2002-2014 роках, використовуючи індекс Лі; за допомогою 

картографічного аналізу, використовуючи дані на рівні виборчих дільниць, визначено 

територіальні закономірності явки населення; та на останок, щоб вийти з рамок 

розуміння політичних поглядів лише у їх прояві в електоральній поведінці, проведено 

дослідження територіальних відмінностей у виборі джерел інформації про політичні 

явища в соціальних мережах. Зупинимося детальніше на процедурі кожної з цих 

складових дисертаційного дослідження.  

Для аналізу внутрішньо регіональної варіації електоральної поведінки в 2002-

2014 роках партії було умовно поділено на дві групи: «націонал-демократичні» та 

«комуністичні та проросійські». Ми усвідомлюємо умовність такого поділу як і те, що 

типології партій України впираються в кілька базових проблем: (1) партії в Україні за 

незначними винятками не можна назвати ідеологічними, а виходячи з окремих 
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положень демократичних студій не завжди можна вважати партіями як такими, (2) 

програми партій часто відрізняються від їх риторики, (3) риторика партій часом 

відрізняється від їх поведінки, зокрема голосування у Верховній Раді, (4) об’єднання 

депутатів у групи за схожістю голосування показує, що ці групи не чітко слідують 

партійним лініям та навіть розмежуванню коаліції та опозиції. Таке групування партій 

слідувало широко дослідженій логіці поляризації політичної системи України в 1991-

2014 рр. та мало на меті порівняти територіальну структуру підтримки цих двох груп, 

а не досліджувати ідеологічні чи інші типологічні ознаки партійного ландшафту 

України.  

Згрупувавши результати за районами та містами обласного підпорядкування за 

двома групами політичних партій і відкинувши результати всіх інших як невагомих 

для дослідження, ми створили у MS Power BI скаттерплот з часовою шкалою та 

можливістю застосування фільтрів по окремих областях та окремо по районах і містах. 

Цей дослідницький інструмент дозволяє аналізувати динаміку зміни політичних 

поглядів за кожною з узятих для аналізу одиниць для України загалом чи 

відфільтрувавши за необхідними регіонами та покроково промальовувати траєкторії 

електоральних преференцій від 2002 до 2014 року для обраних районів та міст. Це 

відкрило можливості не лише статичного аналізу, а й аналізу спільних трендів у зміні 

електоральної поведінки. Відповідно, використовуючи скаттерплот з часовою 

шкалою та промальовуванням електоральних траєкторій, було проаналізовано (1) 

внутрішньорегіональні відмінності за всіма областями України, (2) згруповано райони 

та міста за однаковими паттернами електоральної динаміки. Додатково був 

розрахований показник середнього відхилення частки голосів відданих за кожну 

партію від середнього по області, щоб визначити найбільш територіально гетерогенні 

та гомогенні області в 2002-2014 роках. 

Зі свого боку, дані з результатами виборів 2002-2014 років на рівні виборчих 

дільниць були геокодовані (переведення адреси в географічні координати) з 

використанням Google geocoding API. На жаль, якість даних наявних на офіційному 
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сайті ЦВК для 2002-2007 років є низькою (неоднакова форма подачі адрес від різних 

округів, злиття слів, відсутність знаків пунктуації тощо), що вилилося в необхідність 

додаткової обробки, очистки та доповнення даних. Особливо низька якість (або і 

повна відсутність) інформації про адреси на виборах 2002 року призвела до 

негеокодованих великих територій.  

На основі цих даних в безкоштовному відкритому програмному забезпеченні 

QGIS  створилася база даних результатів парламентських виборів 2002-2014 років на 

рівні виборчих дільниць, що відкрило широкі можливості для картографічного та 

просторового аналізу. З використанням QGIS та різних технік картографування було 

проаналізовано, яких територіальних форм набуває волевиявлення в України, щоб 

розширити звужений до регіонального рівня фокус досліджень електоральної 

географії України. 

Далі було використано кластерний аналіз, щоб проаналізувати територіальні 

закономірності подібності електоральної поведінки між різними територіальними 

одиницями в Україні. Існує два базових підходи до кластеризації: (1) ієрархічна 

кластеризація та (2) к-середніх. Ієрархічна кластеризація передбачає створення дерева 

кластерів, де кожна одиниця аналізу є окремим кластером на нульовому рівні відстані, 

а далі вони об’єднуються в групи на основі близькості значень обраних для 

кластеризації параметрів на різних рівнях відстані (евклідової чи іншого типу). 

Маючи більше 30 тисяч одиниць для аналізу у випадку виборчих дільниць та 675 

одиниць у випадку районів та міст обласного підпорядкування використання цього 

методу обмежується складністю подальшого аналізу результатів та обрахунковою 

спроможністю комп’ютера. Однак, на обласному рівні це підходяща техніка, щоб 

виділити кілька рівнів кластеризації на різних рівнях обрахованої відстані між 

окремими одиницями та їх групами.  

В свою чергу, кластеризація методом к-середніх передбачає висунення гіпотези 

щодо кількості кластерів у наборі даних, а далі вибірка ділиться довільним способом 

на k кластерів і потім відбувається оптимізація внутрішнього групової варіації в 
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кожному кластері, щоб досягнути максимальної близькості розташування у 

багатовимірному просторі між кожним з елементів, який увійшов до кластеру та 

максимізувати відстань між середніми значеннями кожного з кластерів між собою 

(Chatfield, 2018). Відповідно саме метод к-середніх був обраний нами, щоб перевірити 

гіпотезу поділу на схід та захід на рівні областей, районів та виборчих дільниць. 

Ми також вирішили проаналізувати спосіб зміни територіальної структури 

підтримки політичних партій саме методом кластеризації, оскільки це дає змогу 

використати дані відразу для всіх партій та для ширших часових проміжків ніж одні 

вибори, як у випадку картографування. Втім, дані для виборів 1991-1999 років 

доступні лише на рівні областей. Крім того, через те, що адреси виборчих дільниць та 

їх кількість змінювалася від року до року стає неможливим узагальнити ці дані для 

ширшого часового проміжку ніж одні вибори. Дані на рівні районів, в свою чергу, 

доступні лише для 2002-2014 років. Однак, в 2014 році Росія анексувала Крим та 

російська агресія на Сході України вилилася у тимчасову втрату контролю над 

частинами Донецької та Луганської областей. Відповідно вибори на цих територіях у 

2014 році не проводилися, а тому ці дані не можуть бути використані для агрегування 

за довшими проміжками часу, бо відсутність даних по окремих одиницях призведе до 

викривлення розрахунку відстаней між кластерами. Тому для аналізу динаміки змін 

територіальної структури підтримки політичних партій та кандидатів у президенти у 

1991-2012 роках ми використали дані на рівні областей (зважена ієрархічна 

кластеризація на основі одиночних зв’язків), для 2002-2012 провели кластеризацію на 

рівні районів (методом к-середніх), і окремо для кожних парламентських виборів у 

2002-2014 на рівні виборчих дільниць (методом к-середніх).  

Ієрархічна кластеризація проводилася за допомогою програмного забезпечення 

STATISTICA, з подальшим картографуванням, а кластеризація методом к-середніх у 

QGIS з використанням плагіну Attribute based clustering, який виконує розрахунки на 

основі бібліотеки SciPy в Python. Додатково, слідуючи методологічним нотаткам 

В. Веста (2005), який використовував кластерний аналіз у дослідженні електоральної 



66 
 

географії Туреччини, ми зробили аналіз варіації для кожного з кластерів, 

використовуючи програмування в Python (бібліотека Pandas), що дозволяє 

візуалізувати розподіл результатів за кожним кластером. Загалом ми встановили, що 

варіація між кластерами більш значима ніж варіація всередині кластерів. 

Слідуючи методичним рекомендаціям Д. Карамані (2002), було проведено 

дослідження територіальної гомогенізації. З огляду на те, що ми обрали дані на рівні 

виборчих дільниць для 2002-2014 років, було проведено аналіз варіації для України 

загалом та кожної області окремо, використовуючи індекс Лі (Lee, 1988) – середнє 

абсолютне відхилення поділене на два, щоб уникнути подвійного підрахунку. Тобто 

бралася поділена на два сума відхилень по кожній з партій для кожної дільниці від їх 

середнього значення для Україні, що потім усереднювалося для країни загалом чи 

області. Відповідно ми отримали динаміку гомогенізації з 2002 до 2014 років для 

України та окремих областей, і водночас картографували відхилення від середнього 

по країні за виборчими дільницями, щоб дослідити територіальний вимір цього 

явища.   

Явка на вибори часто упускається в електорально-географічних дослідженнях 

України або отримує лише периферійну згадку про її рівень та відмінність між сходом 

країни та заходом у рівні політичної участі. Ми вирішили зробити картографічний 

аналіз явки на виборах на рівні виборчих дільниць та районів, щоб виявити чи є інші 

географічні контексти, крім дихотомії схід-захід, які виливаються в різний рівень 

участі у виборах.  

Останнім кейсом дисертаційної роботи стало дослідження прояву 

географічного контексту як чинника електоральної поведінки в соціальних мережах в 

Інтернеті. Відповідно у 2015 році, ще до заборони російських соціальних мереж в 

Україні, ми провели дослідження того, як події Революції гідності та війни на Сході 

України відобразилися в чотирьох найпопулярніших на той час соціальних мережах: 

«ВКонтакті», “Однокласники”, “Фейсбук” та Твіттер. Використовуючи можливості 

пошуку по цих соціальних мережах, було виявлено публічні сторінки та групи, які 
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використовували слова «Євромайдан», «Антимайдан», «Новоросія» і «АТО» у їх 

назвах.   

«ВКонтакті» було обрано для детальнішого аналізу з огляду на те, що на той час 

це була найпопулярніша соціальна мережа в Україні (11.8 мільйонів унікальних 

користувачів відповідно до даних Gemius, 2015) та через наявність інструменту 

фільтрів (фільтрування підписників публічних сторінок та груп за рідним містом, 

віком, статтю, освітою, наявністю чи відсутністю фото, кількістю друзів та іншими 

параметрами, які зазначені в профілі користувача).  

Маючи такі можливості для аналізу, ми визначили топ-5 найпопулярніших 

ідеологічно протилежних публічних сторінок та груп у «ВКонтакті», які висвітлювали 

Революцію гідності та війну на Сході України. Проаналізували географію підписки на 

них (1) з України та Росії, (2) по обласних центрах України, (3) на непідконтрольних 

територіях Донецької та Луганської областей та прилеглих до них територіях. У 

третьому випадку було виділено чотири типи територій для аналізу: (1) 

непідконтрольні українському уряду, (2) території, над якими повернули контроль, (3) 

території Донецької та Луганської областей, над якими контроль не втрачався на 

значимий час, (4) периферія сусідніх областей. З кожного з цих типів територій було 

обрано по 2-3 середніх за кількістю населення міста для аналізу: Єнакієве та Кадіївка 

(на той час Стаханів), Бахмут (Артемівськ) та Лисичанськ, Покровськ 

(Красноармійськ) та Старобільськ, Ізюм, Павлоград та Бердянськ. За кожним з них ми 

проаналізували кількість підписників на топ-5 проросійських та топ-5 проукраїнських 

публічних сторінок та груп, їх статевий розподіл та частку від загальної кількості 

профілів «ВКонтакті» в місті. Щоб розширити рамки нашого дослідження ми 

додатково зробили систематичну вибірку з гендерною квотою індивідуальних 

профілів користувачів цих міст (n=450, 225 профілів жінок та 225 профілів чоловіків, 

по 50 у кожному місті) та проаналізували їх сторінки на предмет використовуваних 

джерел інформації про Революцію Гідності та війну на Сході, а також пости та 

репости інформації політичного характеру на особистій сторінці. З огляду на 
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можливість виставляти різні рівні відкритості свого профілю в 30.4% (134 з 450) 

вибраних профілів інформації про групи та пости на особистій сторінці були 

закритими.  

Другою частиною дослідження політичних поглядів в соціальних мережах було 

проведення контент-аналізу на двох серед топ-5 проросійських сторінок у 

«ВКонтакті»: «Русские онлайн – Новороссия» і «Антимайдан». Перша з них виникла 

як проросійський рупор сепаратистських настроїв та висвітлення війни на Сході, а 

друга – як проросійський інформаційний супротив Революції гідності. Ми 

проаналізували усі публікації, які з’являлися на цих сторінках з 10 березня до 25 

березня 2015 року (1053 публікації на сторінці «Антимайдан» та 756 публікацій на 

сторінці «Русские онлайн – Новороссия»). Це період після військової ескалації в січні, 

других мінських домовленостей у лютому та початку позиційної конфронтації в 

березні. Контент публікацій кодувався за чотирьома групами: (1) про Україну, (2) з 

позиції Росії, (3) про ЄС, США та НАТО, (4) інше. Далі відбувалося кодування 

ключових тем та посилів у кожній з груп. Це дало змогу показати, які геополітичні 

орієнтації та наративи використовувала Росія у своїй інформаційній війні проти 

України.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Ми пропонуємо використовувати поняття «географічний масштаб» для 

кращого розуміння територіальних відмінностей у політичних поглядах, що включає 

переплетеність впливу контекстів на різних географічних рівнях та електоральних 

стратегій політичних партій.  

2. Ключовими для дослідження територіальних відмінностей у політичних 

поглядах є  розуміння місця та регіону як контекстів, які впливають на політичний 

вибір і відмінності у прояві композиційних характеристик населення на електоральну 

поведінку залежно від цих контекстів, а не в країні загалом.  
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3. Попри мультимасштабність географічного місця як чинника електоральної 

поведінки в теорії Дж. Егню, ми схиляємося до розуміння відмінностей між місцем та 

регіоном, які пропонує А. Паасі, а саме регіон є територіальною формою довшої 

історичної тривалості, є інституціолізованим та проявляється у самосвідомості 

мешканців. 

4. Семантична багатозначність поняття «розлом» заважає адекватному 

використанню цього терміну як категорії аналізу, тому ми пропонуємо розрізняти між 

собою структурний, політичний та електоральний розломи. Структурний розлом ми 

розуміємо в логіці теорії Ліпсета-Роккана, як вплив разючих історичних змін на 

структуру суспільства та характер політичних процесів загалом та доповнюємо ідеєю 

Т. Зарицькі про вирішальну роль периферійності географічного положення у 

структуруванні суспільства та еліт. Структурні розломи виливаються у політичні 

розломи серед еліт за ідеологією, інтересами чи характером центр-периферійних 

відносин, що перетікає у формування партійної системи. Необхідність мобілізувати 

населення виливається у експлуатацію протирічь та поділів у суспільстві, а 

необхідність утримувати владу в своїх руках веде до спроб кристалізувати відмінності 

у політичних поглядах в електоральний розлом. 

4. Теорія місця, композиційний ефект, ефект друзів та сусідів, ефект сусідства, 

модель розломів, теорія територіальної гомогенізації є важливими теоретичними 

рамками електорально-географічних досліджень, але варто звертати увагу й на 

міждисциплінарні здобутки дослідження економічного голосування, теорії моральних 

засад, моделі лійки причинності та досліджень ідентичності.   

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора, які у списку 

літератури знаходяться під номерами 93, 96, 15, 16, 17, 18. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ ЩОДО 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

2.1. Мова, етнічна та релігійна приналежність, зовнішньополітичні орієнтації та 

регіон як чинники електоральної поведінки населення України 

 

Найчастіше електоральні поведінка населення України досліджується методами 

регресійного та факторного аналізу на основі даних результатів виборів на рівні 

областей та матеріалів перепису населення 1989 чи 2001 року, державної статистики 

чи соціологічних опитувань. Найбільш широкою та такою, яка постійно 

відтворюється в інтерпретації результатів виборів, є модель пошуку впливу мовної, 

етнічної та релігійної приналежності, а у випадку соціологічних опитувань їх 

взаємозалежності з зовнішньополітичними орієнтаціями. Ще в 1990-их роках 

дослідники почали говорити про мовний та етнічний «розломи» і регіональну 

поляризацію в Україні (Barrington, 1997; Birch & Wilson, 1999; Birch, 1995; Craumer & 

Clem, 1999; Hesli, 1995; Hesli, Reisinger, & Miller, 1998; Hinich, Khmelko, & Ordeshook, 

1999; Holdar, 1995; Kubicek, 1997; Kuzio, 1996, 1998; Wilson & Birch, 1999). Одним з 

ключових дослідницьких питань в цей період була єдність України як держави та її 

стійкість до потенційних конфліктів, а мова та етнічна приналежність сприймалися як 

потенційні чинники протирічь у суспільстві. Відповідно в аналізі виборів ключовим 

підходом був пошук прогностичної сили мовного та етнічного фактору у поясненні 

результатів конкретних партій. Наприклад, С. Бірч (2000) виявила, що саме рідна мова 

була найкращою прогностичною змінною для результатів виборів 1994 року. 

Водночас регресійна модель Л. Баррінгтона (1997) показала, що більшу статистичну 

значущість мала національність, а не мова. В моделі С. Бірч (2001) національність 

була другою за вагою впливу на результати виборів змінною та етнічний розлом, на її 

думку, був важливим на всьому досліджуваному проміжку часу (1989-1998 роки).  
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Соціологічні дослідження розвинули тему мовного та етнічного розломів далі. 

Наприклад, В. Хеслі (1995) було виявлено, що на русифікованих територіях країни 

виступають проти української мови як єдиної державної, більше підтримують СНД та 

мають сильніший локальний сентимент у прийнятті політичних рішень. П. Пірі (1996), 

в свою чергу, побачив, що в російськомовних школах діти мають більш розмиті 

бачення національної ідентичності.  

Однак, такі дослідження не заглиблювалися у пояснення причинно-наслідкових 

зв’язків та не ставили під сумнів інтерпретативну значимість виявлених статистичних 

залежностей. Головним завданням було вдосконалення статистичної методики та 

більш детальна картина ваги кожного з факторів для кожних з виборів (Добиш, 2018d). 

Саме така традиція вилилася й у трактування чиннику регіону як незалежної змінної, 

яка впливає на результати виборів. Це було результатом того, що в статистичному 

аналізі при контролі змінних рідної мови та національності, як і взятих додатково 

демографічних та соціально-економічних характеристик населення, продовжувала 

існувати статистична значимість регіону як фактору. Частина дослідників в результаті 

почала інтерпретувати це як вплив політичної культури, а регіони відповідно 

розумілися як носії цієї культури (Barrington, 2002; Barrington & Herron, 2004; Birch, 

2000a, 2000b, Katchanovski, 2006, 2008, 2014; Kubicek, 2000; Wilson & Birch, 1999). 

Зазвичай у зазначених дослідженнях таке бачення регіону як чиннику поєднувалося з 

дослідженням географічного розподілу мовних та етнічних відмінностей. Окремі 

дослідники ставили під сумнів таке бачення регіонального чиннику та говорили про 

необхідність більш ретельного підбору змінних для аналізу та критикували штучне 

виділення регіонів для подібних типів статистичних досліджень (напр., Harasymiw, 

2005; O’Loughlin, 2001). 

С. Шульман (1999, 2002, 2004, 2006) в дослідженнях етнічної та громадської 

моделей ідентичності в Україні, на основі неодноразових опитувань, стверджував, що 

відмінності між російськомовними росіянами, україномовними росіянами, 

російськомовними українцями та україномовними українцями мають значення. 
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Зокрема опитування показували, що російськомовні росіяни мали найнижчий рівень 

відчуття приналежності до України, сильніше підтримували єдність з Росією і мали 

більшу ностальгію за СРСР. Інтерв’ю, які П. Роджерс (2006) проводив на сході 

України також показували, що російськомовні етнічні росіяни частіше не бачать 

необхідності в державному кордоні. Це дослідження показало через індивідуальні 

інтерв’ю тиск домінуючих соціальних норм на поведінку. Наприклад, україномовні в 

досліджуваних східних областях розповідали про відчуття тиску та несприйняття 

вживання української мови в публічному просторі (Rodgers, 2006). Історичне 

дослідження впливу контексту як соціального тиску на мовне питання провів 

Дж. Лібер (1998). Здійснений ним статистичний аналіз динаміки україномовного 

населення в містах, показав, що коли частка російськомовного населення досягала 30-

35%, то українська мова маргіналізувалася.  

Для окремих дослідників це прояви постколоніального синдрому (Riabchuk, 

2002, 2011, 2012), для інших це питання, яке не до кінця правильно поставлене та 

розкрите. Зокрема А. Осіпіан (2012) припустив, що мовне питання штучно 

політизується. Для прикладу, його дослідження показало, що залежно від того як 

ставити питання про ключові проблеми України чи фактори електорального вибору 

перед респондентами – як відкрите чи з переліком запропонованих відповідей – має 

ключове значення. У випадку відкритих відповідей майже ніхто з респондентів не 

зазначає мову як важливу проблему, тоді, коли вона присутня у списку її часто 

обирають за таку. А. Осіпіан (2012) також наголошує на важливості локальних 

контекстів і на прикладі Харкова показує, що мова не мала значення для голосування 

за Віктора Ющенка. Водночас соціологія виявляє, що мовна та етнічна приналежності 

корелюють зі ставленням до здобуття Україною незалежності, бачення меншої 

культурної дистанції з росіянами (навіть сприйняття більшої культурної дистанції між 

регіонами України ніж між Росією та Україною на Сході країни) та загалом питань 

зовнішньої політики та політичного вибору (Malanchuk, 2005). З іншої сторони, 

дослідження Т. Фрая (2015) показало, що зовнішньополітичні орієнтації є найкращою 
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прогностичною змінною політичних поглядів українців загалом, а мовний та етнічний 

поділ має малу вагу.  

Відповідно ми маємо ситуацію в якій частина статистичних моделей показує 

прогностичне значення мови та етнічної приналежності на політичні погляди, інша 

заперечує і наголошує на зовнішньополітичних орієнтаціях як ключових, третя на 

основі соціологічних опитувань будує моделі в яких етно-лінгвістичні поділи є 

ключовими зокрема у так-званому «російському питанні», четверта стверджує про 

неадекватність результатів через неоднозначність самих категорій національності та 

рідної мови як змінних для аналізу та можливості отримати різні результати по-

різному ставлячи питання, інша група досліджень акцентує увагу на регіоні як 

чиннику електоральної поведінки з однієї сторони з огляду на його композиційні 

характеристики, а з іншої на історично сформовану політичну культуру. Однозначно 

мовне питання було одним з таких, які гостро підіймалися в електоральних кампаніях 

в Україні (Copsey, 2008; Kuzio, 1996; Riabchuk, 2015), тому слід звертати увагу і на 

експлуатацію цього питання політичними партіями.  

Також часто упускається з уваги складність мовної та етнічної композиції в 

Україні, змішаності контекстів вжитку різних мов, територій, де переважає суржик, 

значної кількості змішаних шлюбів, політичного підтексту категорій перепису та 

іншого, що заважає адекватно включати ці характеристики в статистичні моделі, якщо 

прагнути зробити їх повними та значущими (Dobysh, 2017). Звернення до 

географічного контексту, як категорії для аналізу, на нашу думку, дає змогу уникнути 

цих проблем.  

Водночас, проаналізувавши наявні праці, що апелюють до регіону як ключової 

категорії аналізу, ми стикнулися з проблемою штучного виділення кордонів регіонів 

для дослідження та довільне їх компонування по лінії кордонів сучасних 

адміністративних одиниць (найчастіше областей). Електоральна поведінка може 

слідувати адміністративним межам, але не обов’язково є ними обрамленою, тому 

використання таких довільних конфігурацій ставить від сумнів цінність таких 
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досліджень для пояснення територіальних відмінностей у політичних поглядах 

(Dobysh, 2018b). Ба більше, узагальнення за макрорегіонами без належних 

застережень, щодо розуміння причинно-наслідкових зв’язків, може виливатися у 

регіональні стереотипи та фактично ставати політикою знання та використовуватися 

у політичній практиці. Також ми критично ставимося до досліджень, які на основі 

агрегованих на обласному рівні даних роблять спроби пояснень індивідуальної 

поведінки. Такі дані можуть бути корисними для розуміння регіонального контексту, 

в якому відбувається політичний вибір, але не індивідуальної дії.  

Наприклад, Й. Конєчна (2006) у своєму соціологічному дослідженні розмістила 

відповіді респондентів зі Сходу, Півдня, Центру та Заходу на осях підтримки 

демократії та вільного ринку і виявила, що на Півдні менший рівень підтримки 

демократії, але вищий вільного ринку, тоді як в Центрі – менший вільного ринку, а 

вищий демократії, на Заході – високий і демократії, і вільного ринку, а на Сході 

низьких для обох. Це не означає, що кожен мешканець Сходу не підтримує ні 

демократію, ні вільний ринок. Також це не дає чіткої відповіді, щодо географічного 

охоплення контексту в якому демократія та вільний ринок не є цінностями.  

Т. Колтон (2011) пише, що для свого дослідження спирається на найбільш 

поширений в дослідженнях субнаціональних ідентичностей та політики в Україні 

поділ на чотири регіони, а С. Бірч (2001) вибрала модель п’яти, на її думку, ключових 

історичних регіонів України, слідуючи кордонам областей, Р. Клем та П. Кромер 

(1999) користуються узагальненнями «Захід», «Схід», «Центр», Б. Гарасимів (2005) 

узагальнює результати досліджень моделі поділу України на два регіони, Схід та 

Захід, Л. Баррінгтон (2002) запропонував три альтернативні моделі – поділ на два, 

чотири та вісім регіонів, інші дослідники вдаються до інших варіантів поділу України 

на регіони. Відповідно, виходячи з теорія місця Дж. Егню (1996), ці дослідження 

роблять спробу дослідити географію електоральних вподобань, звертаючись не до 

географічних факторів політичної поведінки. Е. Херрон (2011, с. 57) стверджує, що 

географічний рівень аналізу впливає на результати та спробував показати як 
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внутрішньообласний контекст впливає на інтерпретацію результатів. Зокрема він 

виявив перетікання голосів на президентських виборах у 2010 році від С. Тігіпка до 

Ю. Тимошенко в Дніпропетровській області та до В. Януковича в Одеській області. 

Статистична модель в межах всієї України показала б лише вагомість перетікання 

голосів С. Тігіпка до В. Януковича, оминаючи регіональні варіації, які розкривають 

значення регіону, як контексту електоральної поведінки.  

Слід зауважити, що окремі дослідники також наголошували на негативному 

ефекті регіональних відмінностей у політичних поглядах та націоналізації партійної 

системи як ключової для територіальної гомогенізації країни, яка, на їх думку, сприяє 

відсутності конфліктів та національній єдності (Meleshevich, 2006). У четвертому 

розділі ми ставимо під сумнів таку позицію, показуючи, що територіальна поляризація 

може відбуватися паралельно з націоналізацією партійної системи та територіальною 

гомогенізацією електоральної поведінки. Також ми критично ставимося, до 

досліджень, які слідують таким лініям побудови пояснень електоральної поведінки як 

«зростання частки етнічних росіян в структурі населення досліджуваної одиниці на 

1% призводить до зростання підтримки В. Януковича на 0.6 %, а збільшення рівня 

урбанізації території на 0.4%», що витікають з регресійних моделей, які не враховують 

географічного контексту як значимого і не мають інтерпретативної сили. Те, що В. 

Януковича підтримали на Донбасі та південно-східній Україні, де рівні урбанізації 

вищі, нічого не говорить про те, що міські жителі загалом були більш схильні його 

підтримувати.  

Теж саме стосується категорій етнічної та мовної приналежності, які без 

комплексного розуміння географічного контексту є навішуванням універсальних 

ярликів, які не дають відповіді на питання причин індивідуальної поведінки. Крім 

того, слід зауважити, що часто питання етнічної приналежності звужується до 

«російського питання» в Україні і аналізується крізь призму категорії 

«національність» у переписах населення (Hrytsenko, 2008). Не менш великою 
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проблемою є дослідження територіальних відмінностей, використовуючи штучні 

конфігурації регіонів та слідуючи даним лише на обласному рівні.  

 

2.2. Апеляція до історичних кордонів та політичної культури 

 

Одним з варіантів інтерпретації чинника регіону в електоральній географії 

України є припущення, що це ефект політичної культури, яка сформувалася історично 

в певному регіоні. Це призводить до таких інтерпретацій, як припущення С. Бірч 

(1995, с. 1166), що на Волині, яка довго знаходилася під домінуванням Москви, 

менший досвід демократії виливається у більш конформістську поведінку ніж на 

Галичині. Окремі дослідники звертаються й до відмінності історичного досвіду 

Південно-Східної України інтерпретуючи політичні погляди в цьому регіоні. 

Наприклад, А. Осіпіан (2012) наголошує на тому, що в радянські часи більшість 

великих індустріальних підприємств південного-сходу країни підпорядковувалися не 

Києву, а напряму Москві та цей макрорегіон немає таких символічних актів 

об’єднання з Києвом, як Акт злуки УНР і ЗУНР. С. Ропер та Ф. Феснік (2003), 

досліджуючи прояв історичних особливостей на електоральну поведінку в 

посткомуністичних країнах, стверджують, що історія та культура впливають на те як 

виборці сприймають широкий спектр сучасних проблем. Однак, жоден з зазначених 

авторів не ставить критично питання механізму передачі політичних установок чи 

політичної культури з покоління у покоління. Адже, коли йдеться про регіон як такий, 

що є носієм певної політичної культури, то йдеться не про політику пам’яті чи 

ідентичності, а саме про стійкі в часі моделі поведінки.  

Єдиним відомим нам дослідженням, яке задалося питанням саме механізму 

історичної тривалості та передачі політичних поглядів в Україні є аналіз Л. 

Пейсахіном (2010, 2013a, 2013b) політичних поглядів вздовж лінії кордону між 

Австрійською та Російською імперіями на основі соціологічного опитування жителів 

прилеглих до історичного кордону населених пунктів. Ми вважаємо його результати 
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вартими більш детальної уваги. Л. Пейсахін (2013a) висунув гіпотезу, що історична 

спадщина в політичних поглядах та політичні ідентичності можуть передаватися за 

рахунок процесів в п’яти інституціях: сім’ї, школі, церкві, локальних лідерів думки, 

локальної спільноти, в яку включена сім’я. Результати дослідження показують 

різницю у значенні кожного з них для історичного прикордоння Волині, Галичини та 

Поділля.  

Зокрема, було з’ясовано, що на Галичині тільки 27% батьків були 

прорадянськими, тоді як на Поділлі 68%. 62% матерів на Галичині сприймалися 

патріотами, тоді як на Волині 54%, Поділлі – 41%. Л. Пейсахін уточнює, що на Поділлі 

патріотизм часто асоціювався з підтримкою колгоспів та радянської влади. Крім того, 

мало значення й те, хто вважався авторитетною фігурою для особи. Серед тих, хто 

наслідували своїх родичів, а не вчителів на Поділлі, на 27% менша ймовірність бачити 

Росію як союзника України. А на Поділлі порівняно з Галичиною та Волинню саме 

вчителі набагато частіше сприймалися як авторитетні особистості (49% проти 29% 

батьки). Однак, на Галичині протилежна закономірність – середи тих, хто вважав 

вчителів авторитетними ймовірність сприймати Росію як союзника зменшувалася. 

Однак, відрізняється й поведінка самих вчителів. Опитування показало, що вчителі на 

Галичині прикладали мінімально зусиль або зовсім їх не прикладали, щоб навчати 

обов’язковій у школі комуністичній ідеології. Тому, Л. Пейсахін (2013a, с. 30) робить 

висновок, що школа успішно передає ідентичність та ідеологію політичного 

істеблішменту лише у випадку, коли вчителі самі підпорядковуються домінуючій 

ідеології.  

Церква виявилася також значимою інституцією передачі політичних 

ідентичностей. На Галичині та Волині більша частка населення відвідувала церковні 

служби в радянські часи ніж на Поділлі. Водночас на Поділлі ті, хто відповіли, що 

відвідували церковні служби (17%), на 26% рідше називали Росію союзником. Хоча в 

даному випадку залишається відкритим питання, як саме відвідування церкви 

впливало на політичні погляди, оскільки ймовірно це стосувалося не самого змісту 
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церковної служби, а символічної продовжуваності певної традиції. Відповідно сім’я, 

церква та школа виявилися важливими для підтримки політичних ідентичностей. 

Школа в даному випадку радше виступала антагоністом, але у випадку коли вчителі 

не були лояльними до радянської влади, то вона не ставала серйозним інструментом 

насаджування нової ідеології і не заважала продовженню попередніх політичних 

орієнтацій. Л. Пейсахін (2013а) також виявив, що без підтримки щонайменше малої 

однаково мислячої спільноти людей на місці, політичні погляди в сім’ї подавлялися 

впливом державних інституцій.  

Слід зауважити, що така велика увага приділялася саме питанню розуміння Росії 

як союзника чи ворога, тому що дослідження показало, що саме це питання має 

ключові відмінності у відповідях серед респондентів, які мешкають в межах 45 

кілометрів один від одного і розділені лише фантомним кордоном. Л. Пейсахін 

уточнює, що ставлення до Росії включало і бачення її як союзника і сприйняття 

культурної та політичної дистанції між Росією та Україною. Наприклад, серед 

респондентів з Поділля, на той час (2011 рік) вступ у митний союз з Росією та 

Білоруссю підтримували 75% опитаних, тоді як на Волині – 10%, а на Галичині – 3%. 

Ширший погляд на політичну культуру в цьому дослідженні показав, що по обидва 

боки однаковий рівень підтримки авторитаризму, хоча зі сторони Поділля більша 

прив’язка до комунальної власності, інше бачення геополітичної ролі України та 

вищий рівень соціальної довіри, хоча і нижчий рівень політичної участі ніж на 

Галичині та Волині (Peisakhin, 2010).  

Слід зазначити, що коли йдеться про історичні кордони в електоральній 

географії, то більшість досліджень просто зазначає їх прояви на політичній карті, не 

уточнюючи чи на локальному рівні вони справді слідують історичним межам, а також 

не уточнюють, що історичні кордони не завжди проходять по адміністративних 

кордонах сучасних областей та відповідно не накладають чинник впливу сучасного 

адміністративного поділу.  
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С. Бірч (2000, с. 1035) також припустила, що для виборців правого політичного 

спектру історичні фактори будуть більш вирішальними, тоді як для лівого спектру 

локальні економічні умови будуть мати визначальне значення. Такі гіпотези не завжди 

отримують емпіричні підтвердження, але історичний досвід однозначно потребує 

географічної контекстуалізації в конкретних політичних та локальних умовах. У 

випадку прояву історичних кордонів виникає питання чи це прояв стійких політичних 

поглядів, які передаються за допомогою інститутів сім’ї, церкви, локальної спільноти 

та за умов обмеженого впливу школи (Peisakhin, 2013a, 2013b) та інших державних 

інститутів чи це результат свідомого використання історичних інтерпретацій 

політичними акторами (Jańczak, 2015). Відповідно, якщо факт прояву історичних 

кордонів на електоральних мапах України та інших країн Європи є відомим 

(Haydukiewicz, 2011; von Löwis, 2015), то уточнення його характеру, механізму 

впливу, умов та місць в яких проявляється, а в яких ні, залишаються відкритими.  

 

2.3. Ідентичність та політика пам’яті 

 

Як питання історичних кордонів та політичної культури, так і питання 

ідентичності та політики пам’яті вбачають за проблему питання національної єдності 

та національного будівництва в Україні в умовах значних регіональних відмінностей. 

М. Рябчук (2012) вважає, що проблема ідентичності є ключовою для націоналізації 

партійної системи та консолідації політичної системи загалом та домінує над всіма 

іншими політичними проблемами в Україні. Ще починаючи з 1990-их саме питання 

національної єдності та ідентичності, як умов для політичної стійкості молодої 

Української держави, стабільності в регіоні та відсутності конфліктів були 

ключовими, що виливалося в дослідження того, як формується нова політична 

ідентичність в Україні та які виклики перед нею стоять. Відповідно в дослідженнях 

політичних поглядів населення домінують дослідження не регіональних 

ідентичностей, а особливостей формування національної ідентичності за регіонами.  
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С. Шульман (2006) припустив, що культурні відмінності між регіонами України 

послаблюють національну єдність, але не послаблюють національну ідентичність. 

Інша група дослідників, в свою чергу, звертала увагу саме на перепони виникнення 

єдиної національної ідентичності в Україні. Першою піднятою проблемою були 

географічні відмінності в поширенні радянської та пострадянської ідентичностей та 

необхідність чітких контурів і образу «іншого» для формування національної 

ідентичності в Україні (Liber, 1998). Відповідно П. Роджерс (2006) проблематизував 

саме відсутність бачення культурної дистанції між росіянами та українцями на сході 

України як виклик національному будівництву. Проте, в той час як М. Рябчук (2002) 

та Т. Кузьо (2001) стверджували про домодерну ідентичність на Сході країни і 

переважання «аморфної групи» тих, кому байдуже, хто не визначився та кого не 

цікавить це питання, то П. Роджерс (2006) стверджував, що Схід відрізняється не 

відсутністю ідентичності, а іншим баченням того, що означає бути українцем. Це 

фактично підтримує ідеї Г. Кітшельта про розлом, щодо розуміння громадянства як 

один з основних для посткомуністичних країн. І таким чином П. Роджерс як й інші 

дослідники (A. Osipian, 2015; Osipian & Osipian, 2012) протиставляли домінуючу на 

Заході етнічну модель національної ідентичності політичним поглядам та історії 

Півдня та Сходу країни. Відповідно географічність питання ідентичності зводилася в 

логіці окремих авторів до нерівномірного розподілу по території країни домодерної 

(локальної) та модерної (національної) ідентичностей (Riabchuk, 2015, с. 145). 

Таким чином, академічний дискурс фактично орієнталізував Східну Україну 

(Zhurzhenko, 2016), що не є виключно українським феноменом, а й зокрема яскраво 

проявляється в політичному житті Польщі (Zarycki, 2010, 2014). Зокрема дослідники 

знаходили емпіричні підтвердження, що в Києві та на Заході країни домінує 

українська ідентичність, на Півдні змішана та на Сході місцеві або класові форми 

ідентичності (наприклад, робочі й пенсіонери як категорії до яких себе в першу чергу 

відносять респонденти) (Malanchuk, 2005). Водночас вони не проблематизували 

самого поняття ідентичності та рівня інклюзивності тої моделі, яка панує на Галичині. 
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Це також вписується в модель центр-периферійних відносин, коли культурна 

гомогенізація, яка пропонується центром в процесі уніфікації національної території, 

по-різному сприймається на периферії. Парадоксом України вийшло те, що центр сам 

по собі не запропонував моделі національного будівництва, а став заручником 

суперництва крайніх полюсів.  

Одним із ключових постулатів в теорії ідентичності є її консолідації проти 

образу «ворога» чи «іншого». У випадку України дослідники виявляють регіональні 

відмінності в розумінні «іншого», що відповідно заважає консолідувати національну 

ідентичність. Наприклад, в 1990-ті роки у Польщі головним антагоністом називають 

homo soveticus (людину радянську), тоді як в Україні такого масового культурного 

феномену не виникло. Т. Кузьо (2001), наприклад, стверджує, що бачення «іншого» в 

Україні мало геополітичний характер, як Росії чи Заходу, залежно від регіону, хоча 

був й інший важливий внутрішній вимір «іншого» - росіян загалом чи росіян в Росії.  

В той же час соціологічне дослідження К. Коростеліної (2013) показало, що для 

людей з подвійною ідентичністю та про-радянською ідентичністю головним «іншим» 

є українські націоналісти. Це також підкріплюється дослідженням Я. Грицака, що у 

Львові головним ворогом уявляються комуністи, тоді як в Донецьку українські 

націоналісти (Hann & Magocsi, 2005). Проблема «іншого» у питаннях ідентичності має 

чіткий політичний зміст, який можна по-різному інтерпретувати. Зокрема, Я. Грицак 

(2011) критикує, що українська інтелігенція «забагато уваги звертала наскільки 

Україна є українською, а не модерною» і ставить як ключове не питання ідентичності, 

а питання цінностей (які в Україні є цінностями закритого суспільства). Рябчук (2015), 

в свою чергу, говорить, що питання ідентичності ставало проблемою, бо кожна з 

лідируючих політичних сил старалася загнати свого опонента у вузьку регіональну 

нішу. В цьому ключі Т. Кузьо (1996, с. 134) вдало цитує Л. Кучму після обрання 

президентом у 1994 році: «все, що відбулося під час електоральної кампанії було 

криміналом по відношенню до конфронтації між Сходом та Заходом…». 
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Є й інші погляди на політику ідентичності та пам’яті в Україні, зокрема К. 

Коростеліна (2013a) припускає, що політика ідентичності ставала знаряддям 

легітимації політичних сил в ситуації, коли ніяких економічних змін не відбувалося, 

тобто фактично була відведенням уваги від більш важливих питань, які політики не 

могли вирішити. Така ситуація створила передумови для експлуатації теми політики 

ідентичності та пам’яті в Україні Росією, що набуло різних форм інформаційного 

втручання (Vushko, 2017). Т. Кузьо та М. Рябчук говорять про те, що політики активно 

експлуатували питання ідентичності в Україні та зокрема на Сході країни активно 

пропагувалася ідея українських націоналістів, як головних ворогів безпеки та 

стабільності. А дослідження Л. Бустікової (2015) показує, що саме виборці Партії 

регіонів (ПР), КПУ та пізніше Опозиційного блоку (ОБ) мали найвище відчуття 

загрози серед інших виборців. У випадку виборів 2002 та 2004 років Т. Кузьо (2005, с. 

496) наводить приклад, що хоча широко розкручувався образ В. Ющенка як 

націоналістичного кандидата, але в блок Наша Україна входила лише одна 

націоналістична партія, тоді як у провладні політичні сили входило чотири 

націоналістичні сили, а Д. Корчинський, лідер націоналістичного «Братства», будучи 

ведучим на телеканалі «1+1», спеціалізувався на інформаційних атаках проти В. 

Ющенка.  

Все ж ряд дослідників спробували запропонувати комплексні моделі бачення 

національної ідентичності в Україні, які по різному розподілені між різними 

регіонами країни. Так, П. Пірі (1996) запропонував виділяти (1) одиночну етнічну 

ідентичність (чи українську, чи російську, чи іншу), (2) подвійну ідентичність, (3) 

наднаціональну ідентичність, (4) амбівалентність у питаннях ідентичності. Його 

дослідження зокрема показали, що на Донбасі найвищий рівень міжетнічних шлюбів 

(близько 55%), а в змішаних сім’ях діти більш схильні до пошуку наднаціональних 

ідентичностей. К. Коростеліна (2013c) запропонувала модель, в якій виділяються (1) 

подвійна, (2) прорадянська, (3) українська, (4) у боротьбі за українську, (5) 

мультикультурна (на основі громадянської моделі нації) ідентичності. На нашу думку, 
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вивченню питання національної ідентичності в Україні та територіальності її проявів 

бракує розуміння первинного змісту поняття ідентичність як «кризи ідентичності», 

описаного у першому розділі. Адже навіть, якщо припустити правдивість 

конструктивістських гіпотез про множинність, змінність та розмитість ідентичностей, 

то не очевидною є проблема, яка виникає з конфлікту між ідентичністю, яка витікає з 

локального контексту та ідентичністю, яка витікає з сучасного політичного контексту 

на національному рівні. Конфліктної природи цього явища неможливо уникнути, але 

можна узгодити. 

Існують й альтернативні бачення. Зокрема М. Джентілє (2015) стверджує, що 

національна та класова ідентичності в Україні підпорядковані геополітичній 

ідентичності – проєвропейській або проросійській. А дослідники змін національної 

ідентичності після Революції гідності в Україні говорять, що в той час коли мовні 

практики чи етнічна приналежність не змінилися, то бачення України як батьківщини, 

Росії як ворога та зовнішньополітичного вибору ЄС мають відчутно ширшу підтримку 

серед населення (Arel, 2018; Kulyk, 2016; Pop-Eleches & Robertson, 2018; Sasse & 

Lackner, 2018). Водночас на Сході та Півдні країни, не без активного втручання Росії, 

були спроби поширити ідентичність так-званої «Новоросії» як нову форму та 

підсилити ідентифікацію з так-званим «руським світом» як попередньо активно 

пропагованою формою. Соціологічні дослідження показують, що на південному-сході 

країни, на який активно проектувалися ці форми ідентичності, 50% населення вважає 

поняття «Новоросія» міфом і 20-25% підтримує, а серед тих хто підтримує більше 

етнічних росіян, старшого та біднішого населення, людей з ностальгією за СРСР та 

жителів Одеської та Харківської областей (O’Loughlin, Toal, & Kolosov, 2017). 

Відповідно попри позитивні зміни в питаннях національної ідентичності та її 

регіональних варіацій, все ж залишається відкритим питання інклюзивності 

національної ідентичності з огляду на культурне різноманіття та різницю історичного 

досвіду в різних частинах країни.  
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2.4. Економічне голосування та голосування за класовою приналежністю 

 

Менш поширеними в дискурсі про територіальні відмінності в політичних 

поглядах в Україні, але вартими уваги, є економічне голосування та голосування за 

класовою приналежністю. Інколи дослідники прив’язують економічне голосування до 

етнічного фактору, наприклад, Л. Баррінгтон (1997, с. 603) стверджує, що в умовах, 

коли етнічна меншина оцінює економічні умови негативно, вона є менш схильною 

підтримувати державу у теперішній її формі. Загрози економіці схильні впливати на 

політичні погляди населення, але, як зазначили Дж. О’Лафлін і Дж. Белл (1999), 

незалежно від регіону, жителі України стурбовані економічними проблемами в країні. 

Хоча окремі автори наголошують на нерівномірних економічних наслідках розпаду 

СРСР для регіонів України. Зокрема йдеться про втрати роботи в державному секторі 

в областях Сходу на 20-30%, а в областях Заходу лише на 14-19% (Kravchuk & 

Chudowksky, 2005). Водночас контекст виборів може змінювати й характер 

економічного голосування, наприклад Л. Бустікова (2015) показує, що відчуття 

економічної загрози індивідуально, для сім’ї та країни загалом були більш сильними 

серед виборців правих політичних сил у 2010-2012 роках.  

Р. Кравчук та В. Чудовські (2005, с. 131) стверджують, що результати 

президентських виборів 1994 краще від етнічної та мовної приналежності пояснюють 

економічні фактори, такі як регіональна економічна потужність та зміни в рівні 

зайнятості (за виключенням крайніх західних та східних областей). Їх висновки 

слідують логіці, що підтримка лівих сил (мається на увазі комуністів) на Сході країни 

в 1994 році базувалася на відносно більшому спаді економіки в цьому регіоні. На 

президентських виборах 1994 року вони також звертають увагу на вагу таких факторів 

як приватизація та економічні зв’язки з Росією, але в суб’єктивному вимірі – як 

населення сприймає ці питання.  

Водночас регресійна модель В. Михненка (2009, с. 278) показала, що серед усіх 

інших факторів, класова структура електорального округу була найбільш важливим 
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фактором у поясненні електорального успіху В. Ющенка в 2004 році. Його аналіз 

показує, що В. Ющенко отримав перемогу за рахунок більшості голосів «в найменш 

буржуазних районах країни», а саме зростання на 1% частки населення, яку визначено 

було як буржуазну, виливалося в 8.51% зменшення голосів відданих за В. Ющенка 

(Mykhnenko, 2009, с. 280). Такий аналіз, на нашу думку, є підміною понять. Виходячи 

з розуміння буржуазії, яке заклав автор, дослідження показує, що за В. Ющенка 

голосували менше в районах де більша частка державних службовців, 

адміністраторів, менеджерів, інженерів та високого рівня технічних спеціалістів разом 

взятих. Логічно, що це райони в більш індустріалізованих та урбанізованих областях 

сходу країни. Відповідно, це аж ніяк не говорить, що приналежність до цієї групи 

людей, якимось чином впливає на електоральну поведінку.  

Таким чином економічне голосування та голосування за класовою 

приналежністю наразі не розкривають територіальних відмінностей в політичних 

поглядах населення України. Якщо у випадку класової приналежності штучне 

включення людей до певної категорії, наділяючи її інтерпретативним значенням, дає 

сумнівні результати, попри методологічну скрупульозність, то у випадку 

економічного голосування відсутні дослідження, які б розкривали потенційний вплив 

географії нерівномірного розвитку чи вплив географічного контексту на сприйняття 

стану економіки, чи використання політичними партіями нерівномірності розвитку та 

локальних економічних проблем в своїх електоральних стратегіях.  

 

2.5. Електоральні системи, клієнтелізм, еліти та адміністративний ресурс 

 

Доповнюють дискурс про територіальні відмінності в політичних поглядах в 

Україні дослідження електоральних систем, впливу еліт на політичні погляди, 

втручання Росії в інформаційний простір України та значенням клієнтелізму та 

адміністративного ресурсу. З зазначених напрямків найбільш ретельно 

пропрацьованим є вивчення впливу електоральних систем на результати виборів та 
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політики електорального законодавства. Більшість таких студій відбувається в рамках 

політичних, а не географічних наук, тому детально на них зупинятися не будемо, а 

наведемо лише кілька ключових тверджень, які подаються в електорально-

географічних працях.  

Перш за все, слід зазначити, що виборче законодавство в Україні змінювалося 

кілька разів, що впливало на характер та результати парламентських виборів в країні. 

В 1994 року вибори проводилися за мажоритарною системою за одномандатними 

виборчими округами, де кандидат мав здобути абсолютну, а не відносну більшість. М. 

Бойцун (1995, с. 232) припускає, що це було наміреним рішенням владних 

комуністичних сил, щоб могти в умовах незалежності висуватися незалежними 

кандидатами, а не комуністами (тільки 11% кандидатів були номіновані партіями). На 

виборах 1998 та 2002 років діяла змішана виборча система, коли половина кандидатів 

обиралася за партійним списком, а половина в одномандатних округах.  

Окремі дослідники говорять, що це теж було вигідним для влади кроком в 

умовах необхідності проведення виборчої реформи. Адже можливість впливати на 

місцеві адміністративні еліти відкривала можливість використання адміністративного 

ресурсу. Наприклад, Е. Херрон (2007) для підтвердження таких припущень наводить 

приклад провладного блоку За Єдину Україну, який у 2002 році здобувши лише 35 

місць за пропорційною системою, отримав додаткові 66 за мажоритарною. Коли в 

2006-2007 роках перейшли на пропорційну систему, то окремі дослідники були 

занепокоєні фрагментацією політичної системи замість її консолідації (Harasymiw, 

2005), а в 2012 проблематичною була пропозиція заборонити партіям об’єднуватися у 

блоки, що теж веде до фрагментації (Rybiy, 2012). В 2012 році повернулися до 

змішаної системи і наразі гострою є дискусія щодо подальшої реформи, зокрема, 

пропонується перехід на пропорційну систему з відкритими списками. 

Однак, ключовою проблемою, яку підняли зміни виборчих систем було 

створення локальних клієнтилістських мереж у випадку мажоритарної системи в 

Україні, як країні з низьким середнім рівнем доходів. Дж. Алліна-Пісано (2010) 
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стверджує, що це виливається у зміну соціального контракту у суспільстві, оскільки 

встановлюється система в якій населення фактично отримує винагороду тільки за 

політичну лояльність. Е. Херрон і Ф. Сьоберг (2016) зазначили, що така 

клієнтелістська мережа повинна розцінюватися як купівля голосів. Окремі дослідники 

проблематизували клієнтелізм в українській політичній системі ще в 1990-ті роки. 

Зокрема С. Бірч (2000a, c. 333) бачила причинами розвитку такого явища відсутність 

матеріальної безпеки, соціальну ізоляцію та концентрацію влади в одних руках.  

Окремим типом подібних відносин є й формування патронажних мереж на 

підприємствах, що зокрема є проблемою для південно-сходу країни, де частина 

великих підприємств все ще управляється за радянською моделлю (Burilkov, 2015, c. 

2). А. Осіпіан (2010) припустив, що аналогічні за своєю природою важелі впливу 

використовуються в окремих університетах, зокрема для мобілізації студентів для 

участі в мітингах. Такі дослідження, на думку деяких вчених, показують важливість 

елітоцентичного підходу до досліджень територіальних відмінностей у політичних 

поглядах на противагу домінуючим студіям композиційних характеристик населення 

та публічної думки (Burilkov, 2015; Kuzio, 2003, 2005a, Matsuzato, 2001, 2002; Osipian 

& Osipian, 2012).  

Зокрема К. Мацузато (2001, с. 418-419) критикував західних дослідників за те, 

що вони для дослідження політичних поглядів в Україні використовують західні 

моделі, тоді як всі вибори в Україні в 1990-их роках можна назвати лише 

напівконкурентними та клієнтелістськими за своєю природою. Відповідно він 

запропонував використовувати напрацювання американської школи «критичних 

виборів», де наголос робиться не лише на соціально-економічних та субкультурних 

аспектах, а й лідерстві як чиннику електоральної поведінки. У випадку України логіка 

К. Мацузато (2001, 2002) дуже чітка – як можна застосовувати аналіз композиційних 

характеристик населення та опитування публічної думки, коли мери міст і очільники 

областей відкрито заявляють про свою підтримку діючого президента. В своєму 

дослідження японський вчений концентрується на прикладі Закарпатської області, але 
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згадує й те, що адміністративний ресурс був ключовим для електорального успіху 

партії Громада в Дніпропетровській та прогресивних соціалістів на чолі з Н. Вітренко 

в частині Сумської області.  

Також його дослідження динаміки змін голів облдержадміністрацій показало їх 

прив’язаність до електоральних циклів. К. Мацузато (2001) стверджує, що на 

президентських виборах 1999 року, ключовим для електорального успіху Л. Кучми 

було ефективне залучення в електоральний процес місцевих еліт в Донецькій, 

Дніпропетровський та Одеській областях. Висновки з цього дослідження наступні: (1) 

усюдисущий локальний «босизм» замаскований під конституційний унітаризм, (2) 

підбір керівників облдержадміністрацій та райдержадміністрацій відбувається не на 

основі їх компетенції, а на основі їх лояльності та потенційного електорального 

ефекту, (3) це не тільки результат авторитарних тенденцій правління Л. Кучми, а й 

поведінки мезоеліт спрямованої на уникнення ризиків (Matsuzato, 2001, с. 421).  

Однак, логіка проведення досліджень впирається й у наявні дані, а дослідження 

еліт в цьому ключі в Україні є найскладнішим. Все ж ми наголошуємо на важливості 

таких політико-географічних досліджень в майбутньому, адже взаємодія 

центральних, регіональних та локальних еліт в ключі її впливу на електоральну 

поведінку, як і стратегічне використання географічних масштабів складають великий 

інтерес для політичної географії та кращого розуміння політичної системи країни. 

Також слід зауважити, що географічні знання чи узагальнення також можуть 

політизуватися, як показує М. Дичок (2005) на прикладі використання мап в 

політичній рекламі. А ряд дослідників (Fedor, 2015; Gaufman, 2015; Helmus et al., 2018; 

Kuzio, 2005b; Osipian, 2015; Riabova & Riabov, 2015; Szostek, 2014), коли аналізують 

питання російського втручання у інформаційний простір України та його наслідки для 

політичних поглядів в країні, фактично показують, які геополітичні уявлені географії 

пропагуються в Україні.  
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2.6. Обмеження існуючого академічного дискурсу та ключові проблеми 

пояснення електоральної поведінки в Україні 

 

На основі проведеного аналізу дискурсу ми побачили, що в зарубіжній 

літературі домінує бачення України як країни з етнічним, мовним та історико-

культурним електоральними розломами, відсутність консолідованої національної 

ідентичності та значні варіації ідентичностей в регіонах, домінування 

етноцентричного підходу в національному будівництві та проблеми інклюзивності 

різних етнічних груп у політичний процес. Інтерпретація електоральної поведінки 

таким чином часто зводиться до пошуку паттернів голосування, які слідують цим 

лініям поділу. Лише окремі дослідники спробували альтернативно ствердити, що 

посткомуністичний виборець не є «аморфною масою» та слідує економічним та 

класовим інтересам. Хоча ці спроби не можна назвати успішними та достатньо 

аргументованими. Інша група дослідників зауважила важливість еліто-центричного 

підходу та показала, що адміністративний ресурс, в широкому розумінні цього 

поняття, та клієнтелістські мережі є ключовими для розуміння електоральної 

поведінки в Україні. Західні дослідники не оминули й теми історичних поділів 

України та впливу історичної спадщини на сучасні політичні погляди в Україні. 

Однак, лише дослідження Л. Пейсахіна (2010, 2013а, 2013b), на нашу думку, зробило 

вагомий внесок у розуміння цього процесу по лінії кордону між Австрійською та 

Російською імперіями.  

Слід зауважити, що одним з найбільш часто досліджуваних є регіональний 

чинник електоральних вподобань в Україні. Однак, він зводиться до (1) композиції 

регіону за соціально-демографічними та економічними показниками, (2) штучної 

територіальної конфігурації регіонів з наділенням їх властивостями, які виходять за 

межі звичайних композиційних характеристик (Добиш, 2018d). Відповідно, у 

першому випадку, ми маємо справу з географічним поширенням негеографічних 

явищ, а у другому уявлену географічність, адже регіон виділений дослідниками 
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(кожен це робить за власною схемою) не обов’язково відображає політичну реальність 

чи значимий для електоральної поведінки контекст. Тому, ми вважаємо, що 

первинними повинні бути географічні дослідження територіальної структури 

політичних поглядів на максимально низькому рівні, які відображають результати 

впливу різних факторів та контекстів на політичний вибір. Саме враховуючи такі 

результати, тобто реальну географію політичних вподобань, можна по конкретних 

виділених територіальних формах проводити дослідження впливу інших факторів, які 

створюють контекст в якому відбувається політичний вибір. Потрібно порівнювати 

між собою та узгоджувати впливи різних географічних масштабів. Наприклад, якщо 

ми хочемо виявити чим і чому відрізняються погляди міських жителів від сільських, 

то слід збалансувати модель відділивши відмінності на національному рівні та 

проконтролювавши їх значимість, враховуючи відмінності в електоральній поведінці 

міст на регіональному рівні (історичний чи адміністративний регіон як контекст) . 

Такі статистичні моделі доповнені інструментами просторового аналізу не є 

чимось новим і використовуються британськими географами (Johnston & Pattie, 2006) 

та американськими географами (Agnew, 2002; Agnew & Shin, 2017; Shin & Agnew, 

2008) для того, щоб відмежувати між собою вплив національного, регіонального та 

локального контекстів на електоральну поведінку. Однак, перед тим як вдаватися до 

таких методик слід ретельно проаналізувати територіальні прояви політичних 

вподобань та виявити лінії яким вони слідують в різних контекстах і на різних рівнях, 

що і є завданням цього дисертаційного дослідження. Ми вбачаємо проблемою, що 

дослідники не роблять спроби розібратися в територіальності волевиявлення на 

виборах, а відразу поміщають його в штучні рамки та штучні кордони, не аналізуючи 

чи пасують вони проявам політичних поглядів чи ні, тобто не шукають причин 

конкретної конфігурації результатів виборів, а стараються припасувати цю 

конфігурацію до факторів, які не обов’язково мають до неї відношення.  

Слід відмітити й не критичне вживання поняття «розлом», як лише 

електорального розлому чи просто широких соціокультурних та економічних поділів 
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країни. Більшість досліджень робить спробу показати універсальну модель 

електоральної поведінки в Україні, зважуючи вплив кожного з факторів. На нашу 

думку, більш ефективним є вивчення конкретних випадків (case studies) з акцентом на 

детальному поясненні переходу соціальної структури в індивідуальну дію чи впливу, 

різних контекстів.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Домінування в академічному дискурсі ідей лінгвістичного та етнічного 

розломів українського суспільства як ключових факторів електоральної поведінки та 

регіональної поляризації політичних поглядів як результату відмінності лише 

композиції населення не дає змоги усвідомити переплетеності впливу контекстів на 

різних географічних рівнях і стратегічного використання політичними партіями 

географічного масштабу для формування електорального розлому.  

2. Зовнішньополітичні орієнтації, виходячи з периферійності географічного 

положення України, є одним з ключових факторів структурування політичних 

поглядів та формуванні розломів.  

3. Узагальнення, щодо впливу композиційних характеристик на електоральну 

поведінку, які виходять зі штучного поділу території країни на різну кількість 

регіонів, слідуючи існуючим адміністративним межам (найчастіше на обласному 

рівні) заважають зрозуміти саму природу територіальних відмінностей у політичних 

поглядах, які можуть слідувати фантомним кордонам.  

4. Економічне голосування, клієнтилізм та локальні закономірності виборчої 

поведінки є менш дослідженими з погляду суспільної географії та потребують 

додаткових наукових розвідок. У випадку економічного голосування відсутні 

дослідження, які б розкривали потенційний вплив географії нерівномірного розвитку 

чи вплив географічного контексту на сприйняття стану економіки, чи використання 
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політичними партіями нерівномірності розвитку та локальних економічних проблем 

у своїх електоральних стратегіях. 

5. Критично важливим є не використання штучних ліній поділу на макрорегіони 

для пошуку кореляцій електоральної поведінки, а розуміння самої територіальності та 

динаміки електоральних симпатій населення.  

6. Взаємодія центральних, регіональних та локальних еліт, в ключі її впливу на 

електоральну поведінку, як і стратегічне використання географічних масштабів 

політичними партіями є важливими предметом для подальших політико-географічних 

досліджень. 

8. Зміни виборчого законодавства також мають політико-географічний аспект, 

впливають на територіальну конфігурацію електоральної поведінки населення та 

потребують ретельніших електорально-географічних досліджень, включаючи 

моделювання результатів за умов різних виборчих систем.  

 

Основні наукові результати розділу викладено в роботах автора, які в списку 

літератури мають порядкові номери 92, 94, 17. 

  



93 
 

РОЗДІЛ 3. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 1994-2014 РОКАХ 

 

3.1. Внутрішньорегіональні відмінності в електоральних преференціях та 

розуміння регіону та місця як контекстів політичного вибору 

 

Виходячи з того, що більшість досліджень спираються на дані на рівні областей 

ми вирішили перевірити чи працюють висунуті припущення на внутрішньообласному 

рівні та з’ясувати, яким чином партії структурують території областей та у яких 

випадках можна говорити про однакові тренди голосування для кількох областей, 

об’єднуючи їх у макрорегіони. Більше того внутрішньорегіональний аналіз дає 

можливість виявити локальні місця з унікальною електоральною поведінкою 

населення в контексті регіону чи в контексті країни загалом. Також ми наголошуємо 

на важливості аналізу динаміки політичних поглядів населення, що дає можливість 

відмежувати тимчасові територіальні форми електоральної поведінки від 

довготривалих (Dobysh, 2018b).  

3.1.1. Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки в 

областях України. Абсолютні середні відхилення за кожною з областей розраховані 

на основі даних на рівні районів та міст обласного підпорядкування показують, що в 

той час, як окремі з них (галицькі та донбаські області) демонструють 

внутрішньообласну консолідованість голосування, більшість має середній рівень 

гетерогенності, а частина показує високий показник внутрішньої гетерогенності на 

рівні районів та міст (зокрема Житомирська, Закарпатська, Чернівецька, Чернігівська 

та Сумська області). Слід зауважити й динаміку цих показників (див. табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1. Середні сумарні відхилення в голосуванні за полюси електоральних альтернатив в 

Україні (складено автором)

 

Якщо в Житомирській та Закарпатській областях в 2014 році консолідувалося 

голосування, то Чернівецька, Сумська та Чернігівська продовжили мати вагомі 

внутрішні варіації електоральної поведінки. В той же час у 2014 році зросла 

гетерогенність електоральної поведінки між районами Одеської, Харківської та 

Дніпропетровської областей, а також на територіях Донецької та Луганської областей, 

які залишилися під контролем України. Такі узагальнення не означають, що в інших 

областях відсутні вагомі внутрішні відмінності територіальних закономірностей, 

зокрема в Полтавській, Київській, Дніпропетровській, Волинській та Рівненській 

Регіон

Національно-

демократичні 

2002

Проросійські та 

комуністичні 

2002

Національно-

демократичні 

2012

Проросійські та 

комуністичні 

2012

Національно-

демократичні 

2014

Проросійські та 

комуністичні 

2014

АР Крим 0.0504 0.0295 0.0395 0.0381 - -

Черкаська 0.0643 0.0411 0.0487 0.0465 0.0151 0.0149

Вінницька 0.0772 0.0473 0.0556 0.0564 0.0283 0.0106

Волинська 0.0407 0.0344 0.0666 0.0595 0.0333 0.0131

Дніпропетровська 0.0605 0.0575 0.0488 0.0485 0.0578 0.0593

Донецька 0.0170 0.0422 0.0263 0.0310 0.0831* 0.0737*

Житомирська 0.0861 0.0755 0.0762 0.0760 0.0355 0.0202

Закарпатська 0.0773 0.0391 0.0938 0.0886 0.0374 0.0153

Запорізька 0.0233 0.0437 0.0582 0.0620 0.0779 0.0676

Івано-Франківська 0.0347 0.0179 0.0195 0.0160 0.0159 0.0049

Київська 0.0619 0.0545 0.0668 0.0626 0.0204 0.0152

Кіровоградська 0.0647 0.0711 0.0531 0.0536 0.0333 0.0273

Луганська 0.0171 0.0522 0.0276 0.0281 0.06151* 0.0642*

Львівська 0.0357 0.0259 0.0159 0.0151 0.0080 0.0060

Миколаївська 0.0302 0.0628 0.0580 0.0574 0.0484 0.0462

Одеська 0.0448 0.0904 0.0656 0.0622 0.0930 0.0829

Полтавська 0.0542 0.0666 0.0466 0.0507 0.0268 0.0233

Рівненська 0.0794 0.0585 0.0670 0.0623 0.0252 0.0098

Сумська 0.0861 0.1215 0.1279 0.1238 0.0986 0.0738

Тернопільська 0.0243 0.0124 0.0367 0.0299 0.0114 0.0067

Харківська 0.0268 0.0693 0.0651 0.0674 0.0826 0.0885

Херсонська 0.0404 0.0517 0.0659 0.0660 0.0556 0.0513

Хмельницька 0.0619 0.0439 0.0481 0.0426 0.0258 0.0086

Чернівецька 0.1215 0.0667 0.1110 0.1004 0.0489 0.0360

Чернігівська 0.0545 0.0964 0.0993 0.0938 0.0608 0.0443

м. Київ 0.0179 0.0185 0.0163 0.0162 0.0146 0.0119

м. Севастополь 0.0042 0.0186 0.0085 0.0079 - -

Рівень гетерогенності: високий середній

нижче середнього низький

*Для Донецької та Луганської областей на виборах 2014 року лише результати підконтрольних територій
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областях в 2002-2014 році ми виявили значущі статистично відірвані від інших 

територій області місця (outliers), а в Харківській, Одеській, Херсонській, 

Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій чіткі лінії згрупованості районів та міст 

за електоральними преференціями. 

Розглянемо детальніше кожен з випадків найбільш гетерогенних областей 

України, адже кожен з них має різну природу відмінностей у політичних поглядах. 

Розпочнемо з Сумської та Чернігівської областей (див. рис. 3.1), оскільки вони мають 

кілька важливих подібностей в електоральній поведінці. Перш за все, на півночі обох 

областей ми можемо виділити кластер районів та міст обласного підпорядкування, які 

набагато сильніше підтримують комуністів та проросійські сили і мають стійкий 

тренд таких преференцій з 2002 до 2014 років (Добиш, 2018а). Водночас кордони 

цього кластеру постійно змінювалися й кожен з районів та міст, які до нього входять 

мали різну електоральну траєкторію підтримки національно-демократичних та 

комуністичних та проросійських політичних сил.  

Дана територія це чудовий приклад неоднозначності та багатовимірності 

чинників електоральної поведінки. Наприклад, Середино-Будський район, як 

найбільш статистично відірваний та з найбільшою стійкістю підтримки 

проросійських та комуністичних сил, в національному складі населення має низьку 

частку росіян, на противагу Путивльському району, який в позиції між двома 

політичними полюсами в 2002-2014 роках слідує відразу за Середино-Будським, і 

більше половини населення якого це етнічні росіяни. За етнічною ознакою 

виділяється й Великописарівський район (на півдні Сумської області, який голосує 

більш подібно до північних районів та суміжних з ним територій Харківської області 

(Добиш, 2018а). В той же час всі північні райони Сумської області відповідно до 

перепису населення мають вищий показник російської мови як рідної, що гіпотетично 

може корелювати з політичним вибором. Однак, якщо ми звернемо увагу на 

результати перепису для Чернігівської області та результати виборів, то побачимо, що 

місто Чернігів, яке має вищу частку російськомовного населення ніж північні райони 
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області, але водночас голосує зміщено в національно-демократичну сторону 

порівняно з іншими містами і районами області.  

 

Рис. 3.1. Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки населення Чернігівської 

та Сумської областей на парламентських виборах в 2002-2014 роках (розроблено автором в MS 

Power BI) 

На етнічне та мовне різноманіття в регіоні накладаються також відмінності 

історичного досвіду. Путивльський район був частиною Курської губернії в часи 

Російської імперії, а в радянські часи став частиною УРСР. А райони на півночі обох 

областей довгий час не мали ніякого кордону на півночі, оскільки Стародубщина була 

частиною Чернігівської губернії Російської імперії, а в радянські часи кордон мав 

лише символічне значення. Відповідно кордон з бар’єрною його функцією з’явився у 
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житті місцевого населення лише в 1991 році й ця бар’єрна функція мала теж умовний 

характер з огляду на продовження локальних взаємодій між населенням по обидві 

його сторони. На ці особливості композиції та історії розвитку цих територій 

накладаються й особливості політичної мобілізації. Наприклад у 2002 році м. Конотоп 

та Конотопський район були мобілізовані Прогресивною соціалістичною партією 

Наталії Вітренко, а коли локальний партійний осередок послабився і зник з партійного 

горизонту, то район відчутно знизив рівень підтримки проросійських та 

комуністичних партій та фактично вийшов з означеного попередньо кластеру.  

Громадська організація Опора відзначає, що на півночі Чернігівщини активну 

пропагандистську діяльність та зустрічі з населення проводили ключові фігури Партії 

регіонів. Додатково, в Новгороді-Сіверському народився Леонід Кучма, який також 

має значний вплив на місцеву політику. Через відсутність додаткових емпіричних 

даних ми не можемо чітко визначити причини електоральних преференцій цих 

територій, але наголошуємо, що це одна з важливих регіональних варіацій, яка 

зазвичай упускається з виду в електорально-географічних дослідженнях України. 

Зокрема варто говорити про те, що північні райони Чернігівської та Сумської областей 

мають між собою набагато більше подібностей в електоральних преференціях ніж з 

іншими територіями цих областей, а для регресійних та факторних моделей вони 

зазвичай беруться саме в складі своїх областей, а не окремих одиниць, що не просто 

спрощує картину, а стирає важливу особливість електоральної поведінки населення 

України. 

Подібним чином склалася ситуація з Чернівецькою та Закарпатською 

областями, які часто включаються до Західного макрорегіону з огляду на подібність 

історичного досвіду та географічну близькість. Однак, внутрішньорегіональні 

відмінності в цих областях показують, що їх самі тяжко трактувати як єдиний 

електорально-географічний контекст політичного вибору. З однієї сторони існує 

сильна кореляція територій з переважанням національних меншин в структурі 
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населення з голосуванням за Партію регіонів в 2002-2012 роках та Опозиційний блок 

та Сильну Україну в 2014 році.  

Однак, виникає питання чи це дає підстави говорити саме про вплив етнічного 

фактору. Адже, стійкий тренд голосування за зазначені сили прослідковується лише 

для м. Берегово та Берегівського району Закарпатської області та Герцаївського 

району Чернівецької, де частка національних меншин не просто висока, а де вони 

складають більше половини населення (Dobysh, 2018a). Угорські партії та громадські 

організації, школи та медіа у випадку м. Берегово та Берегівського району, як і 

румунські у випадку Герцаївського є важливими інституціями, які обрамлюють 

політичне життя на цих територіях. Водночас в інших районах цих областей, де частка 

національних меншин є відчутною, але не домінуючою та політична організованість 

меншини нижчою (наприклад, маркером цього слугує нижчий рівень голосування за 

угорські партії на місцевих виборах у випадку Закарпатської області) електоральні 

преференції не є стабільними та не слідують зазначеній лінії розлому. Наприклад, у 

Глибоцькому та Сторожинецькому районах Чернівецької області істотна румунська 

меншина (45.3% і 36.8% відповідно), як і в Ужгородському (33.4%) та 

Виноградівському (26.2%) районах Закарпатської угорська, а їх електоральні 

преференції не слідують однаковому тренду з Берегівським та Глибоцьким районами 

(див. дод. А). Це ще раз підіймає питання про неоднозначність узагальнень про вплив 

етнічного фактору без врахування локального політичного контексту.  

Внутрішньорегіональні відмінності можуть бути вагомими й без суттєвих 

відмінностей у етнічній чи мовній композиції населення. Наприклад, Житомирська 

область, будучи відносно однорідною в цих вимірах, була однією з внутрішньо 

найбільш гетерогенних областей в 2002-2012 роках і лише в 2014 році спостерігалася 

гомогенізація електорального вибору в цьому регіоні (див. рис. 3.2). Коростень 

стабільно залишався електоральною базою комуністів у Житомирській області 23 

роки, поки комуністична партія не була заборонена в Україні й місцеві еліти не були 

змушені змінити свою політичну приналежність. Однак, такі випадки як «червоний 
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пояс» Житомирщини не можливо зрозуміти без детального аналізу локальної 

політики та місцевих політичних еліт. Більше того варто зауважити важливість 

адміністративних кордонів на рівні районів, з огляду на нестабільність електоральної 

поведінки цих територіальних одиниць в 2002-2014 роках. Композиційні 

характеристики населення як і соціально-економічні не можуть пояснити локальні 

варіації голосування в Житомирській області. Однак, нестача емпіричного матеріалу 

не дає нам змоги говорити й про те, що саме робить політичний контекст 

Житомирської області настільки різноманітним і неоднозначним у трактуванні.  

 

Рис. 3.2. Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки населення Житомирської 

області на парламентських виборах в 2002-2014 роках (розроблено автором в MS Power BI) 
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Звичайний композиційний ефект не в силі пояснити й локальні варіації 

електоральної поведінки в інших регіонах України. Наприклад, типові для західних 

електоральних студій України фактори мови та етнічної приналежності не мають 

інтерпретативної сили у випадку електоральної поведінки міст Харківської та 

Кіровоградської областей. Перш за все, відповідно до перепису населення 2001 року, 

саме міста в цих областях мають найбільшу частку етнічних росіян та 

російськомовних громадян. Однак, якщо ми візьмемо вибори 2012 року, то побачимо 

чітку лінію поділу й між самими містами в цих регіонах. Зокрема у Харківській, м. 

Харків та Люботин мають в середньому на 15% вищий рівень підтримки національно-

демократичних сил ніж інші міста області. В Кіровоградській області, м. 

Кропивницький та Світловодськ мають аналогічні тенденції, тоді як Знам’янка та 

Олександрія мають найвищий в області рівень підтримки проросійських та 

комуністичних сил. Факт наявності таких локальних відмінностей проливає світло на 

характер електоральної поведінки та обмеженість методології політичних наук і 

радше відкриває перспективу для теорії місця Егню (Dobysh, 2018a).  

 

Рис. 3.3. Відмінності в голосуванні між містами Харківської та Кіровоградської областей на 

парламентських виборах 2012 року (розроблено автором в MS Power BI) 
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Також регіони в Україні створюють відмінні інтерпретативні рамки для 

порівняльного аналізу електоральної поведінки. Наприклад, якщо розглядати 

електоральну поведінку міст історичної Галичини та історичної Волині обмеженої 

територіями сучасних Волинської та Рівненської областей, то на Галичині міста 

типово мають хоч і низький, але вищий від периферії, рівень підтримки 

Комуністичної партії та Партії регіонів у 2002-2012 роках, тоді як на Волині міста 

мають найбільш сильні національно-демократичні преференції (див. дод. А).  

Варто звернути увагу на накладання історичних кордонів на адміністративні 

межі в Україні. Зокрема, якщо в 2002-2007 роках на парламентських виборах північні 

райони Тернопільської області слідували моделі електоральної поведінки Галичини, 

то у 2012 році Партія регіонів змогла краще мобілізувати ці території ніж сусідні 

галицькі, що вилилося в те, що територіальна лінія поділу електоральних преференцій 

почала слідувати не адміністративним, а історичним межам (див. дод. А). Водночас 

на Волині в 2002-2012 роках, чотири райони виділяються унікальними 

електоральними вподобаннями порівняно з іншими районами області. Це 

Любешівський район Волинської області та Сарненський, Рокитнянський та 

Зарічненський  райони Рівненської області. Їх потрібно розглядати в історичній 

перспективі: Рокитнянський виділявся голосуванням за проросійські сили тільки в 

2002 році, а потім консолідувався з середніми по області електоральними 

вподобаннями, Любешівський тільки в 2006-2007 роках почав проявляти більшу 

підтримку комуністів з піком у 2012 році, так як і Сарненський район у випадку 

голосування за Партію регіонів, і тільки Зарічненський район стабільно з 2002 до 2014 

року має вищий рівень підтримки проросійських сил.  

Для розуміння таких територіальних відмінностей слід звернути увагу на кілька 

деталей. Перш за все, всі ці райони є бідними поліськими територіями (для районів 

Рівненської області ситуація змінилася з початком бурштинової лихоманки в 2012-

2013 роках), що створює сприятливі умови для використання адміністративного 

ресурсу. Однак, кожен з них має свою історію використання адміністративного 
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ресурсу, партійної та локальної політики та організації електоральних кампаній. 

Наприклад, у випадку Любешівського району варто звернути увагу на кілька фактів: 

(1) звідси родом один з лідерів Комуністичної партії, Адам Мартинюк, який 

неодноразово був заступником голови Верховної Ради, (2) в 2010 році Комуністична 

партія виграла місцеві вибори. На перший погляд, можна висунути гіпотезу про 

голосування «за свого» та мобілізацію голосів за партію на основі персоналізації 

політики та використання адміністративного ресурсу.  

Однак, Адам Мартинюк ще з 1998 року був народним депутатом і в 2000 році 

вперше став заступником голови Верховної Ради, тоді як пік зростання підтримки 

комуністів припав тільки на 2012 рік і поступове зростання на 2006-2007. Відповідно 

важливим був перехід місцевої влади в руки комуністів в 2010 році, що за рахунок 

контактів на національному рівні давало можливість використовувати 

адміністративний ресурс у формі представлення державних програм допомоги як 

прямого здобутку комуністів, мати доступ до локальної газети (типово районні газети 

є вісниками владних сил) та розкручувати образ «свого». Однак, локальний контекст 

політичної поведінки зазвичай є складнішим від узагальнень прийнятих на 

національному рівні та зводитися не лише до розуміння композиції населення, а й 

стратегії поведінки конкретних акторів.  

3.1.2. Динаміка електоральних вподобань на локальному рівні. Одним з 

проявів географічного місця або однакових регіональних чи локальних контекстів  

електоральної поведінки може бути не тільки однаковий рівень підтримки конкретних 

політичних сил, а й однакова динаміка реакції на зміни національного контексту та 

однакові реакції на політичні посили, які йдуть з загальнонаціональних каналів 

інформації. Для прикладу, міста різних областей, маючи однакові тренди зміни 

політичних поглядів в середині області, відчутно різняться між собою. Так, з 2002 до 

2014 року міста Черкаської області демонстрували стійкий тренд зростання підтримки 

національно-демократичних політичних сил (див. дод. А). На противагу, міста 

Волинської та Рівненської області в 2002-2006 році мали протилежний тренд – 
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зменшення підтримки національно-демократичних сил (див. дод. А), а на подальших 

виборах слідували однаковій лінії тренду з містами Черкаської області. В той же час 

міста Одеської області в 2002-2006 роках стрімко збільшили підтримку проросійських 

партій (зокрема голосування за Партію регіонів), з 2006-2007 незначно збільшили 

підтримку національно-демократичних сил, а з 2007 до 2012 різко збільшили 

підтримку національно-демократичних партій на 15-20%, при цьому зменшивши 

підтримку проросійських сил на 5-10% (за винятком м. Теплодар) і продовжили цей 

тренд і в 2014 році. Багато міст мають унікальні електоральні траєкторії, які не 

слідують їх регіональним контекстам. Це, наприклад, більш проросійські Олександрія 

та Знам’янка в Кіровоградській області, Горішні Плавні (до декомунізації – 

Комсомольськ) в Полтавській та Славутич у Київській.   

Аналіз динаміки електоральних преференцій на локальному рівні в Україні 

також показує однакові тенденції для окремих вузькоспеціалізованих міст. 

Наприклад, міста, які обслуговують атомні електростанції в Україні (Вараш, Нетішин, 

Енергодар та Южноукраїнськ) у 2007-2014 роках мали тренд на збільшення підтримки 

національно-демократичних сил, тоді як з 2002 до 2006 їх електоральна траєкторія 

слідувала одній і тій же логіці (розчарування результатами Помаранчевої революції 

підкріплене локальними проблемами), але була обрамлена регіональним контекстом і 

у випадку Южноукраїнська та Теплодара вилилася у різке зростання підтримки Партії 

регіонів, а у випадку Нетішина та Вараша різким спадом у підтримці національно-

демократичних сил, але ці голоси відійшли до третіх партій.  

Аналіз електоральних траєкторій також дає змогу висунути гіпотезу щодо 

впливу приналежності до історичного регіону як географічного контексту 

голосування. Наприклад, паттерни голосування районів та міст Волинської і 

Рівненської областей слідують аналогічним траєкторіям у 2002-2014 роках (див. Рис. 

3.4. для 2002-2012 рр.) за виключенням трьох районів, які мають унікальні локальні 

контексти, які є вирішальними для електоральної поведінки. Водночас в інших 

областях України частіше спостерігається не слідування однаковим трендам, а 
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кластеризація електоральних вподобань районів та міст. Наприклад, у Черкаській 

області ми виявили два кластери (див. рис. 3.4): (1) райони, які на виборах 2012 року 

значно збільшили підтримку Партії регіонів, в той же час зменшивши рівень 

підтримки національно-демократичних сил, (2) райони, які в 2002-2007 роках мали 

більший рівень нарощування підтримки національно-демократичних сил, а в 2012 

році, хоча теж збільшили підтримку Партії регіонів, але порівняно незначно і в той же 

час майже не зменшили рівня підтримки національно-демократичного блоку партій. 

Загалом рівень зміни електоральних преференцій саме в 2012 році був одним з 

ключових у структуризації партіями території регіонів України. Подібно як і в 

Черкаській області, у Київській можна виділити кластер міст, які в 2012 році відчутно 

збільшили підтримку Партії регіонів на противагу іншим, які продовжили лінію 

зміщення політичних вподобань вправо (міста Березань, Ржищів та Васильків). Аналіз 

динаміки може змінити й перспективу трактування результатів. Якщо попередньо в 

пункті 3.1.1. ми говорили про м. Коростень як базу комуністів в Житомирській області 

та саму область, як одну з найбільш гетерогенних, то аналіз електоральних траєкторій 

показує стабільне збільшення підтримки національно-демократичних сил в області, в 

тому числі й в Коростені від 11% у 2002 до 43% у 2012 та 74% у 2014 році.  

Кожні вибори мають унікальне співвідношення контекстів на різних 

географічних рівнях і електоральна поведінка на локальному рівні є реакцією на їх 

стимули. Відповідно ми можемо згрупувати території за однаковістю реакції на 

певному часовому проміжку, таким чином побачивши на якому з рівнів відбувається 

консолідація електоральної поведінки. У випадку унікальних електоральних 

траєкторій ми можемо говорити про те, що ці міста чи райони є окремим 

географічними місцями, які потребують додаткових досліджень. У випадку однакових 

траєкторій для групи районів ми можемо побачити простори, де ключовим є 

регіональний вимір (Волинь в межах Волинської і Рівненської областей, Галичина та 

Донбас теж в межах областей).   
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Рис. 3.4. Електоральні траєкторії районів Черкаської та Волинської і Рівненської областей в на 

парламентських виборах в 2002-2012 роках (розроблено автором в MS Power BI) 

Також слід відмітити змінюваність кордонів і можливість відходу від 

домінування сучасного адміністративного поділу, як наприклад у випадку півночі 

Тернопільської області на виборах 2012 року. Додатково самі області можуть 

слугувати важливими контекстами, які обрамлюють електоральну поведінку попри 

внутрішньорегіональні відмінності. Такими контекстами можуть слугувати і райони. 

Наприклад, однаковість реакцій на зовнішні контексти може не слідувати принципу 

географічної близькості, які у випадку районів Одеської області, які можна згрупувати 

в три групи за динамікою електоральних вподобань (див. дод. А). У першому випадку 
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ми бачимо райони, які постійно поляризувалися (зростання рівня підтримки обох 

блоків партій), у другому такі, які з 2002 до 2006 року значно знизили рівень 

підтримки проросійських сил, але потім знову поляризувалися у 2012 році, в третьому 

випадку, попри локальні варіації, ми бачимо ситуацію з найбільш стійким зростанням 

підтримки національно-демократичних сил і відсутності відчутного зростання 

підтримки проросійських сил.  

Зупинимося ще раз на тезі про тимчасовість кордонів та географічних місць. В 

одних випадках випадання районів чи міст з їх регіональних трендів в голосуванні є 

лише одноразовою адаптацією до специфічного часового контексту. Прикладом може 

слугувати підтримка Блоку Юлії Тимошенко в 2002 році містами Тернівка та 

Павлоград в Дніпропетровській області та Теплодар в Одеській області, а потім 

повернення до регіональних трендів в голосуванні, чи Рокитнянський район 

Рівненської та Турківський район Львівської області в 2002 році.  

Водночас є місця, які характеризуються електоральною стабільністю, яка йде 

всупереч їх регіональним тенденціям голосування. Наприклад м. Нікополь в 

Дніпропетровській області в 2002-2014 роках мало стійкий тренд географічного місця 

з найвищим рівнем підтримки національно-демократичних сил (див. рис. 3.5). Також 

окремі міські агломерації мають ідентичну електоральну поведінку, що дає підстави 

говорити про них як єдине географічне місце в електорально-географічному ключі. 

Наприклад, місто-мільйонник Дніпро та м. Кам’янське (близько 235 тисяч населення) 

мають абсолютно аналогічні паттерни голосування в 2002-2014 роках (див. рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Динаміка електоральних вподобань м. Дніпро та м. Кам’янське в 2002-2014 роках та м. 

Нікополь в 2002-2012 роках. 

 

Також аналіз динаміки політичних поглядів на локальному рівні показує, яким 

чином партії структурують територію країни. Яскравою демонстрацією зміни 

структури географії підтримки політичних партій є зріз з 2002 до 2012 років (див. рис. 

3.6). На прикладі Київської та Полтавської областей ми бачимо, що з дисперсної 

структури розміщення районів та міст між проросійським та національно-

демократичним полюсами в 2002 році поступово відбулася реструктуризація 

територій областей з більш чітким згрупуванням окремих районів та міст по осі 

поляризації. Кожен регіон в даному ключі мав свої власні особливості перебігу зміни 

структури географії підтримки. У Полтавській області, наприклад, з’явилося одне 

відчутно випадаюче з загальної статистичної тенденції місце – м. Горішні Плавні, з 

вищим рівнем підтримки проросійських сил. А в Київській області, до уже 

випадаючого в 2002 році з регіонального паттерну Поліського району, в результаті 

активної політики Партії регіонів на місцях, наблизилися (віддаляючись тим самим 

від інших місць в області) Богуславський та Миронівський райони та м. Славутич.  
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Рис. 3.6. Зміна структурування партіями території країни з 2002 до 2012 року на прикладі Київської 

та Полтавської областей (розроблено автором в MS Power BI) 

Аналіз внутрішньорегіональної варіації в електоральних преференціях, беручи за 

основу райони та міста обласного підпорядкування, показує сталі та змінні 

географічні місця з особливою електоральною поведінкою, яка випадає з їх 

регіональних контекстів. До таких ми зокрема відносимо м. Горішні Плавні (2006-

2014 рр.), м. Нікополь (2002-2014), м. Коростень (2006-2007), м. Могилів-Подільський 

та м. Жмеринка (2002-2007), м. Берегово та Берегівський район (2002-2014), м. 

Славутич (2006-2012), м. Енергодар (2002), м. Южноукраїнськ (2002-2014), м. 

Теплодар (2002), м. Тернівка та м. Павлодар (2002), м. Нетішин (2002), Герцаївський 

(2002-2014), Середино-Будський (2002-2014), Недригайлівський (2002-2007), 
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Поліський (2002-2012), Любешівський (2006-2014), Зарічненський (2002-2014), 

Сарненський (2007-2012), Рокитнівський (2002), Турківський (2002), Богуславський і 

Миронівський (2012), Нововоронцовський (2002-2014) райони, північ Тернопільської 

області (2012), прикордоння на півночі Сумської та Чернігівської областей (2002-

2014).  

Водночас регіони слугують важливими контекстами для розуміння 

електоральної поведінки на локальному рівні та її інтерпретації. Міста Волині й 

Галичини чи міста Черкаської та Одеської областей мають відмінні електоральні 

траєкторії, міста супутники атомних електростанцій, маючи однакову динаміку в 

2006-2014 роках, у 2002-2006 мали зміни, які витікали з відмінності їх регіональних 

контекстів. Також внутрішньорегіональні відмінності ставлять під сумнів 

універсальну інтерпретативну силу композиційних характеристик територій, коли 

йдеться про електоральну поведінку. Окремі області мають настільки високий рівень 

гетерогенності політичних поглядів, що його складно охопити без детального 

вивчення локального політичного контексту (наприклад, Житомирська область в 

2002-2012 рр.). Також деякі найбільш гетерогенні в електоральних вподобаннях 

області (Закарпатська, Чернівецька, Одеська) мають значні відмінності в етнічній 

композиції населення, але локальна варіативність підтримує тезу А. Замфіри (2015), 

що потрібно бути обережними в трактуванні етнічного фактору електоральної 

поведінки й частіше електоральні вподобання прив’язані не до факту етнічної 

приналежності як такої, а саме до локального політичного та економічного контексту.  

В Житомирській та Закарпатській областях на парламентських виборах 2014 року 

консолідувалася електоральна поведінка районів та міст, тоді як у Чернівецькій, 

Чернігівській та Сумській локальні варіації залишають дуже вагомими. 

Внутрішньорегіональна гетерогенність політичного вибору в 2014 році зросла й серед 

областей південного-сходу країни. Характер електоральних кампаній, стратегічне 

використання географічного масштабу партіями та локальна специфіка як фільтр 

універсальних посилів та риторики політичних партій також виливаються у 
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специфічні територіальні конфігурації, які можуть змінюватися від виборів до 

виборів. Запропоновані в цьому розділі підходи до розуміння 

внутрішньорегіональних відмінностей та водночас групування районів та міст за 

однаковими електоральними траєкторіями дає змогу виявити як різні місця 

адаптуються до нових контекстів та в яких місцях стратегічні дії партій приносять їм 

корисний ефект. Щоправда слід пам’ятати, що місця не є гомогенними і можуть по-

різному сприйматися різними соціальними групами (Massey, 1993), які можуть мати 

різні моделі політичної поведінки. Географічний контекст є важливим для розуміння 

електоральних вподобань, але не може дати повної відповіді на питання причинності.  

 

3.2. Картографічний аналіз впливу історичних, адміністративних та кордонів 

виборчих округів і ефекту голосування «за свого»  

 

3.2.1. Історичні кордони. Однією з тез електоральної географії України є те, що 

політичні погляди слідують історично сформованій політичній культурі та 

історичним кордонам, які визначали політичне життя населення в минулому. 

Більшість існуючих досліджень використовують спрощені моделі історичних поділів 

України. Наприклад, не враховують, що північ Тернопільської області не була 

частиною Австрійської імперії, як і східна частина Чернівецької області. Більше того, 

внутрішні поділи в імперіях теж мають значення. Наприклад, електоральна поведінка 

не слідує кордону Австрійської імперії, а саме Галичини як її провінції. Апеляція 

окремих вчених до меж Польсько-Литовського князівства теж немає ніяких наукових 

обґрунтувань. Водночас, на що варто звернути увагу, так це на особливості заселення 

територій та організації політичного життя на них, що є складним предметом для 

історичного аналізу і не є завданням цього дисертаційного дослідження. На основі 

картографічного аналізу ми вирішили виявити, в яких випадках територіальні 

закономірності голосування слідують історичним межам, а в яких ні. В результаті 

чітко можна сказати, що електоральна поведінка лише у випадку обмеженої кількості 
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партій слідує історичним кордонам та змінюється відповідно до контексту виборів та 

електоральних стратегій самих політичних сил (Dobysh & Yatsenko, 2017). Ба більше, 

найчастіше прояв історичних кордонів ускладнюється та доповнюється впливом 

сучасних адміністративних меж (Dobysh & Yatsenko, 2020).  

Ми виявили, що лише два історичні кордони стабільно проявляють себе на 

електоральних мапах 2002-2014 років: (1) міжвоєнний кордон СРСР та (2) кордон 

Галичини як провінції Австрійської імперії (наприклад, див. дод. Б і рис. 3.7-3.8).  

Міжвоєнний кордон СРСР чітко слідує лінії зламу у підтримці комуністів та 

соціалістів (див. дод. Б). Якщо комуністи в Україні крім лівої риторики вдавалися й 

до проросійської, то Соціалістична партія України (СПУ) займала нейтральні 

зовнішньополітичні позиції, зокрема у виборчому циклі 2006-2007 років, тому таку 

лінію можна вважати ідеологічною, яка базується на образах та стереотипах, які 

витікають з історичного досвіду. З іншого боку, міжвоєнний кордон проявляється й в 

голосуванні за політичні сили, які мають націоналістичні та праві позиції та зокрема 

використовують таку риторику (див. рис. 3.7). Однак є два суттєві обмеження у прояві 

такого поділу – це закономірності голосування у Чернівецькій та Закарпатській 

областях, території яких незалежно від етнічної композиції населення мають нижчий 

рівень підтримки націоналістичних сил. Відповідно ці дві області варто трактувати як 

окремі географічні контексти електоральної поведінки, які, як було розкрито у 

попередньому пункті, мають значні внутрішні варіації у підтримці політичних сил. 

Кордон Галичини, як провінції Австрійської імперії, теж проявляється в обох 

випадках. У ситуації голосування за комуністів та соціалістів це виливається у ще 

нижчий рівень їх підтримки ніж в інших областях відділених міжвоєнним кордоном. 

У випадку партій з проросійською риторикою це теж слідкує аналогічному тренду. 

Коли ж мова йде про голосування за націоналістичні сили, то регіон показує найвищі 

показники. Однак слід уточнити, що й адміністративні кордони мають значення, адже 

на виборах 2002, 2006 та 2007 років північні райони Тернопільської області в більшій 

мірі слідували закономірностям голосування в галицьких районах, а в 2012 році 
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показали вищий рівень підтримки Партії регіонів та КПУ (див. дод. Б) і водночас 

відчутно нижчу підтримку ВО «Свобода» (див. рис. 3.7). Таким чином слід зауважити, 

що має значення (1) електоральна стратегія партій, (2) стереотипні уявлення 

населення про партії. Якщо для Галичини комуністичні та проросійські партії це табу, 

то 2012 рік показав, що у випадку посилення локальних осередків партій 

(запропонована П. Манафортом для Партії регіонів стратегія реорганізації партії та 

локально-національного союзу) та більш збалансованої риторики є група людей, які 

готові виходити за межі цього табу саме на територіях, які не є історичною 

Галичиною, але частиною галицької адміністративної області.  

 
Рис. 3.7. Прояви міжвоєнного кордону СРСР та кордону провінції Галичина Австрійської імперії в 

результатах підтримки партій правого політичного спектру (розроблено автором в QGIS) 
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У випадку Чернівецької області також слід зауважити внутрішньообласний зріз, 

який слідує лінії історичного поділу області між Австрійською та Російською 

імперіями. Якщо не враховувати результати в районах з найбільшою часткою 

етнічних меншин, то в 2006-2012 території, які належали до Австрійської імперії мали 

нижчий рівень підтримки Партії регіонів, в 2002-2014 роках нижчий рівень підтримки 

Комуністичної партії. Таким чином це підтримує результати Л. Пейсахіна (2013а), що 

основним питанням погляди щодо якого розділені кордоном між імперіями є 

російське питання. Водночас додатково слід зауважити й ставлення до комуністів, що 

у випадку Чернівецької області не так слідує міжвоєнному, як міжімперському поділу. 

Можна припустити, що відсутність досвіду комунізму в міжвоєнні роки та зокрема в 

1920-ті, ототожнює його в пам’яті та сприйнятті людей з Росією. 

Зазначені історичні кордони проявляються і в голосуванні за партії, які не є 

лідерами передвиборчих перегонів. Наприклад, у 2006 році результат Блоку Костенка 

і Плюща теж слідував лінії міжвоєнного поділу за винятком Чернівецької та 

Закарпатської областей (рис. 3.8). Це підтримує попередню логіку, що ці два регіони 

в західноукраїнському контексті з іншими областями об’єднує нижчий рівень 

підтримки комуністів, а роз’єднує нижчий рівень підтримки націоналістів. Відповідно 

Блок Костенка і Плюща як політична сила з явно вираженою правою риторикою зміг 

здобути підтримку тільки в більш схильних до таких поглядів Галичині та Волині. 

Картографічний аналіз показав, що таким лініям історичних поділів слідувала 

підтримка Блоку Литвина, зокрема на позачергових парламентських виборах 2007 

року, коли ця сила пройшла в парламент (рис. 3.8). Зайнявши центристську нішу, 

підтримка партії В. Литвина чітко відрізає два полюси політичного протистояння 

(Галичину та Донбас). У випадку Галичини північні райони Тернопільської області 

хоч і мають вищий рівень проникності, але все ж слідують закономірностям 

електоральної поведінки області загалом, а не сусідніх та історично ближчих районів 

історичної Волині. Це вказує на те, що вплив історичних кордонів не варто розглядати 

повністю у відірваності від сучасних адміністративних меж. Питання радше, на якому 
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рівні, якими засобами та якою мірою сучасні інституції відтворюють історичні 

особливості політичної культури.   

 
Рис. 3.8. Прояви міжвоєнного кордону СРСР у голосуванні за Блок Костенка і Плюща та кордону 

провінції Галичина Австрійської імперії і адміністративних меж Донецької та Луганської областей 

у підтримці Блоку Литвина (розроблено автором в QGIS) 

3.2.2. Адміністративні кордони. В окремих випадках електоральна поведінка 

обрамлена адміністративними кордонами районів може набувати дуже неочікуваної 

форми, як у ситуації з голосуванням за блок За Єдину Україну в Турківському районі 

Львівської області в 2002 році. Якщо спробувати подивитися на питання прояву 

адміністративних меж на електоральних мапах ширше, то, як буде більш детально 

описано в наступному пункті, на рівні областей це була одна з найвизначніших рис 

української електоральної географії на виборах 1994-2002 років. Зокрема в 2002 році 

блок За Єдину Україну домінував у Донецькій області, Соціально-демократична 

партія об’єднана (СДПУ(о)) у Закарпатській, а ВО «Громада» завоювала значну 

частку голосів лише у Дніпропетровській областей (рис. 3.9). В останньому випадку 

цікавою є стійкість підтримки електорату в межах області, адже Громада перемогла в 

Дніпропетровській області в 1998 році, у 2002 році участі у виборах не брала, а після 

арешту та скандалу навколо лідера партії П. Лазаренка здавалося б повинна була 

втратити підтримку. Однак, заявившись на вибори 2006 року знову отримала значну 

підтримку лише серед електорату «своєї» області. 
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Адміністративні кордони також важливі для обрамлення електоральної 

поведінки на районному рівні. Це саме той рівень, на якому найчастіше проявляється 

ефект активної локальної кампанії та місцевої політики, в тому числі можна 

припускати і залучення адміністративного ресурсу (Dobysh & Yatsenko, 2020). Якщо 

великі партії з розвинутою партійною мережею, ширшою залученістю в політику та 

більшими бюджетами передвиборчих кампаній можуть собі дозволити використання 

адміністративних областей як організаційних рамок для виборчих кампаній, то менші 

партії частіше спускаються на нижчий рівень, використовуючи потенціал ефекту 

друзів та сусідів та зосереджуючи ресурси на мобілізації місцевого населення.  

Прикладами можуть бути партія Єдність з перемогою в Брусилівському районі 

Житомирської області на парламентських виборах 2002 року чи Народно-

демократична партія в Лисянському районі Черкаської області (рис. 3.9) на виборах 

2006 року. Також й міста можуть слугувати обрамлення електоральної поведінки, що, 

як було показано у попередньому розділі, може залежати від регіонального контексту. 

Наприклад, лише в містах південно-східної та північно-східної України в 2002 році 

партія Озиме покоління (рис. 3.9) та Прогресивна соціалістична партія Н. Вітренко 

мали відчутно вищий результат від периферії.  
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Рис. 3.9. Приклади електоральної поведінки, яка слідує адміністративним кордонам на 

парламентських виборах 2002 та 2006 років (розроблено автором в QGIS) 
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Варіації електоральної поведінки в межах районів та міст були детально 

розглянуті у попередньому пункті, тому ми не будемо повторюватися, а лише 

зазначимо, що, якщо в окремих випадках райони та міста є унікальними історико-

географічними контекстами електоральної поведінки, то в інших випадках, зокрема 

згаданих вище, це прояв локальної політки, ефекту друзів та сусідів та наявних для 

малих партій ресурсів для мобілізації населення. Обласний рівень, хоча в результаті 

електоральних стратегій та поляризації політичних поглядів в 2006-2012 роках був 

відсунутий на другий план порівняно з національним (розлом схід-захід) та локальним 

(політика в районах та містах), в 2014 році знову мав значення. Зокрема це стосується 

результату БПП, який отримав відчутну перевагу серед значно більшої порівняно з 

іншими областями кількості дільниць у Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській 

областях.  

3.2.3. Політика на територіальних виборчих округах. В більшості випадків 

без додаткових досліджень складно визначити чи прояв адміністративних меж є 

результатом ефекту друзів та сусідів, використання адміністративного ресурсу чи 

інтенсивності електоральної кампанії на місцевому рівні. В окремих випадках 

вирішити цю проблему допомагає накладення меж територіальних виборчих округів 

на результати за пропорційною системою у багатомандатному окрузі. Зокрема ми 

виявили дві ситуації в яких конфігурації цих двох типів кордонів дозволяє 

протестувати гіпотезу про вплив інтенсивності локальної електоральної кампанії. Це 

стосується Сквирського району в Київській та Ічнянського в Чернігівській області 

(рис. 3.10). Території обидвох районів поділені між двома виборчими округами і у 

кожному з випадків тільки в одному з них проводилася інтенсивна локальна кампанія, 

яка не тільки була спрямована на підтримку конкретного кандидата, а й сильної 

асоціації цього кандидата з партією. В Ічнянському районі Чернігівської області це 

передвиборча кампанія О. Ляшка, а в Сквирському кандидата від УДАРу. В обох 

випадках ці кандидати впевнено перемогли в своїх округах, а їх партії здобули 

відчутну перевагу тільки на тих територіях цих районів, які належали до округу (на 
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рис. 3.10 це ілюструється наявністю дільниць, де ці партії перемогли тільки в межах 

округу, а не району загалом).  

 

Рис. 3.10. Приклади електоральної поведінки, яка слідує адміністративним кордонам та межам 

виборчих округів на виборах 2002 та 2012 років (дільниці на яких кожна з партій здобула 

перемогу) (розроблено автором в QGIS) 

Зауважимо, що УДАР був лідером з активної мобілізації населення голосувати 

за партію на основі сильних позицій кандидата в одномандатному окрузі. Зокрема це 

стосується 91, 95, 151, 89 одномандатних округів на виборах 2012 року (рис. 3.10). 

Додатково на цих виборах, але обмежуючись рамками районів, УДАР був ефективний 

в мобілізації мешканців м. Хуст та Хустського району (але не Іршавського району в 

межах одного округу) та Тячівського (але не так Рахівського та Міжгірського в тому 
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ж окрузі). Загалом типовою є ситуація, коли попри значення інтенсивності 

електоральної кампанії на окрузі (результати партії чітко слідують обрамленню 

округу), їх внутрішній розподіл по округу є нерівномірним та залежить від локальних 

факторів електоральної поведінки. Тобто можна припускати, що при однаковій 

інвестиції в електоральну кампанію на всьому окрузі, ефективність коливалася 

залежно від географічного місця, яке було посередником впливу між партією та 

індивідуальною поведінкою. Візьмемо для прикладу результати БЮТ в 2002 році. 

Перемога партії на виборчих дільницях в Кіровоградській області чітко слідувала 

межам 99 виборчого округу на виборах 1998 року, коли на ньому перемогла лідер 

партії, Ю. Тимошенко як позапартійний кандидат за одномандатним округом. Однак, 

явна перевага партії в 2002 році була тільки в двох південних районах області, 

Бобринецькому та Устинівському, а не по всьому округу. Те ж саме стосується й 

результату партії в Хмельницькій області в окрузі 189 (за межами виборів 1998 року).  

Таким чином сильні позиції кандидата в окрузі можуть, за відповідної стратегії, 

переливатися у голоси за партію, яку він представляє. Хоча, це не є правилом, 

особливо, якщо брати до уваги тільки результати виборів в округах, які знаходяться 

поза так-званими регіональними електоральними базами партій. Також не 

обов’язковою є перемога кандидата від партії на виборах в окрузі для її 

електорального успіху. У випадку сильних позицій КПУ на парламентських виборах 

2012 року в окрузі 64 на півночі Житомирщини та 207 на півночі Чернігівщини (рис. 

3.10) перемогли в округах не комуністи, а представник Партії регіонів та 

самовисуванець відповідно. В окремих випадках прояви адміністративних кордонів 

на електоральних мапах є ситуативними, що ускладнює можливість говорити про 

голосування «за свого», використання адміністративного ресурсу, інтенсивність 

електоральної кампанії чи сильні локальні партійні осередки. Таким прикладом може 

слугувати результат КПУ у 2012 році в Херсонській області (рис. 3.10). Однак, це не 

послаблює нашої базової тези, що аналіз виборів в Україні повинен враховувати різні 
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географічні контексти та різне масштабування партійної та електоральної політики в 

Україні.  

3.2.4. Місця народжень політиків та голосування «за свого». Ще однією 

рисою електоральної поведінки в Україні є те, що слідування історичним, 

адміністративним чи кордонам виборчих округів не варто розглядати відділено одне 

від одного. Одним з проявів цього є ефект друзів та сусідів та різні результати його 

масштабування. Окремо слід говорити в Україні про ефект голосування «за свого», 

що не завжди відповідає поширеному на Заході ефекту друзів та сусідів, що 

проявляється в голосування за тих, хто звідси родом чи проживає в цій місцевості. 

Картографічний аналіз результатів парламентських виборів у 2002-2014 роках показав 

кілька випадків дуже різного масштабування ефекту «за свого». Наприклад, у випадку 

голосування за Блок Литвина у 2006 році (рис. 3.11), ми можемо побачити відсутність 

масштабування ефекту «за свого» навіть на рівень району, а звуження високих 

показників партії лише до прилеглих до місця народження сіл та м. Новоград-

Волинський як центру району. Ми також припускаємо, що ефект голосування «за 

свого» є ширшим від ефекту друзів та сусідів явищем, та може підлягати політиці 

географічного масштабу. В такому випадку місце народження чи місце проживання, 

чи місце трудової кар’єри може використовуватися як символічний капітал на різних 

адміністративних рівнях і навіть на регіональному рівні та ставати доповненням для 

інших залучених стратегій та ресурсів партій. 

Розглянемо три приклади ефекту «за свого»: В. Ющенка, А. Мартинюка та П. 

Порошенка (рис. 3.11). Голосування за Нашу Україну та НУНС одним з полюсів мало 

й території навколо місця народження В. Ющенка в Недригайлівському районі 

Сумської області. Зі зменшенням рейтингу партії в країні загалом з 2002 до 2012 року 

спостерігалося й звуження географічного масштабу прояву голосування «за свого», з 

масштабування на всю область та концентрації найвищих показників в 

Недригайлівському, Ромненському та на прилеглих територіях сусідніх районів у 
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2002-2007 роках до лише кількох дільниць, де партія перемогла,  в Недригайлівському 

районів в 2012 році.  

 

Рис. 3.11. Прояви ефекту голосування «за свого» на парламентських виборах 2006-2014 років 

(дільниці на яких кожна з партій здобула перемогу) (розроблено автором в QGIS) 

Аналогічний ефект проявився і у випадку А. Мартинюка і голосування за КПУ 

в Любешівському районі Волинської області в 2006-2014 роках. Як було зазначено в 

попередньому пункті, це не лише ефект голосування «за свого», а й значення появи та 

впливу локального партійного осередку, використання адміністративного ресурсу та 

стратегічного використання ефекту «за свого». З’явившись на електоральній мапі 

лише у 2006 році та досягнувши піку в 2012, голосування за комуністів було 

масштабоване чітко на рівень адміністративного району без виходу за його межі. 

Однак, підтвердженням того, що це був не лише ефект локальної політики чи 
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використання адміністративного ресурсу, а й ефект голосування «за свого» є 

результат партії в 2014 році. Як і у випадку В. Ющенка, з втратою популярності на 

національному рівні можливості масштабувати ефект «за свого» зменшуються і в 2014 

році лише в рідному селі А. Мартинюка партія перемогла, здобувши 48% голосів 

виборців. 

Про ефект голосування за свого можна говорити й в інших випадках, зокрема 

позиції П. Порошенка у Вінницькій області це не ефект друзів та сусідів і місця 

народження, але водночас можна припустити додаткову вагу голосування «за свого», 

як чинника електоральної поведінки на виборах 2014 року в області. Додатково ми 

дослідили місця народження політиків, які пройшли до Верховної Ради України по 

партійних списках. Серед усіх партій, слід виділити дві, які мали чіткі регіональні 

закономірності розподілу місць народжень, що корелює й з отриманими ними 

голосами. Так, з 25 депутатів, які пройшли від ВО Свобода у 2012 році, 9 народилося 

у Львівській області та 12 загалом на Галичині (рис. 3.12). У випадку Партії регіонів 

24 депутати з 72 народилися у Донецькій області, тоді як на південному-сході країни 

загалом лише ще 2 і в той же час 20 в Росії. Однак, такий розподіл місць народжень 

політків вилився в ефект голосування «за свого» не лише в цих областях.  

 

Рис. 3.12. Місця народження депутатів Верховної Ради України VII скликання від ВО Свобода та 

Партії регіонів, що пройшли в парламент за партійними списками (розроблено автором в Figma) 
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Ми стверджуємо, що партії використовують стратегії географічного 

масштабування ефекту «за свого» поза локальні межі місць народжень та проживання 

(ефект друзів та сусідів) та навіть поза адміністративні межі, але не без використання 

їх матеріального та символічного ресурсу. У випадку Партії регіонів, сама політична 

сила персоналізувалася як «своя» для широкого регіону на південному-сході країни, 

що може включати й політику регіональної ідентичності та незалежний від політки 

прояв регіональної ідентичності як чинника. Такий же підхід ми спостерігаємо у 

випадку підготовки окремими політичними силами до виборів 2019 року. Наприклад, 

Є. Мураєв виніс ефект «за свого» у назву своєї партії – «Наші», створив телевізійний 

канал з аналогічною назвою та відкрито заявляє на який географічний масштаб 

спрямована ця стратегія.  

 

3.3. Кластеризація електорального вибору населення України на рівні областей, 

районів та виборчих дільниць  

 

Кластерний аналіз, на відміну від картографування результатів окремих партій 

та аналізу внутрішньорегіональних відмінностей в електоральній поведінці на основі 

узагальнення по двох блоках політичних сил, дає змогу проаналізувати подібність 

електоральних вподобань одночасно за кількома партіями та для ширших часових 

проміжків. Результати в значній мірі будуть залежати від рівня одиниць, які 

використовуються для кластерного аналізу. Однак, виходячи з того, що для 1990-их 

років результати  виборів доступні нам лише на обласному рівні, то аналіз динаміки 

того, як партії структурують територію України можливий лише на цьому рівні. Для 

2002-2014 років така можливість відкривається для районного рівня. Окремо для 

парламентських виборів 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 років ми можемо застосовувати 

аналіз на рівні виборчих дільниць. Кластерний аналіз дає змогу порівняти 

конфігурацію регіонів, які на власний розсуд використовують дослідники 

електоральної географії України для регресійного та факторного аналізу з реальною 
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подібністю політичних поглядів населення за різними територіальними одиницями. 

Ми припускаємо, що попередній кластерний аналіз є інструментом, який дозволяє 

краще згрупувати регіони для подальшого регресійного чи факторного аналізу. Також 

кластерний аналіз на рівні виборчих дільниць дає змогу краще зрозуміти як 

територіально структурований електорат України та які групи виборців за їх 

електоральними преференціями можна виділити, і як вони територіально розподілені. 

3.3.1. Територіальна структура електоральних преференцій у 1990-их та 

2000-их роках.  Кластерний аналіз результатів парламентських та президентських 

виборів на рівні областей з 1991 по 2014 рік в різних часових конфігураціях виявив 

два відмінні періоди територіальної структуризації електорату – 1991-2002 роки та 

2002-2012 роки. Парламентські вибори 2002 року були першими перехідними до нової 

територіальної структури електоральних преференцій в Україні. Якщо в 1990-их 

роках територіальні відмінності можна охарактеризувати як «галицькі області проти 

всіх інших» та змін в територіальних конфігурацій на інших територіях залежно від 

виборів, то в 2002-2012 встановилася територіальна модель «північного-заходу проти 

південного-сходу» (див. рис. 3.13). Також варто звернути увагу на більшу дистанцію 

між окремими областями у 1991-1999 роках в порівнянні з 2002-2012. Так, 1990-их 

роках, Дніпропетровська, Закарпатська та Чернівецька області були окремими 

кластерами на другому рівні кластеризації, тоді як в 2000-их лише Закарпатська серед 

областей виділялася в окремий кластер на другому рівні кластеризації, а інші 

демонстрували меншу дистанцію між собою і відносилися до окремих кластерів лише 

на третьому рівні кластеризації.  

Також змінювалася конфігурація кластерів і всередині груп виділених на 

першому рівні кластеризації. Якщо в 1991-1999 Дніпропетровська область мала 

відмінні паттерни голосування від свого кластеру на вищому рівні кластеризації, то в 

2002-2012 вона мала меншу дистанцію від електоральних преференцій інших 

областей кластеру, тоді як Херсонська область навпаки почала мати більшу дистанцію 

як і Донецька, Житомирська, Полтавська та Кіровоградська. Водночас Крим, 
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Закарпаття, Чернівецька, Сумська та Волинська області стабільно мали вагомі 

відмінності на другому чи третьому рівні кластеризації і в 1991-2012 роках. 

Відповідно спроби макрорегіональних досліджень чинників електоральної поведінки 

повинні враховувати змінність територіальних конфігурацій політичного вибору та 

виявлені подібності та відмінності між областями.  

 

Рис. 3.13. Результати ієрархічної кластеризації результатів парламентських та президентських 

виборів на рівні областей в 1991-1999 та 2002-2012 роках (розроблено автором у Figma на основі 

даних кластерного аналізу з STATISTICA)  

Однак, такі результати упускають з виду внутрішньорегіональні відмінності. 

Кластеризація за районами та містами обласного підпорядкування в 2002-2012 роках 

показує, що залежно від гіпотези про кількість регіонів можна отримати різні 

територіальні конфігурації, найголовнішими з яких є:  

1) проникність лінії поділу між північним-заходом та південним-сходом попри 

суттєву територіальну згрупованість цієї лінії розмежування електоральних 

преференцій для моделей на всіх рівнях кластеризації. Зокрема це стосується 

Герцаївського району Чернівецької області, м. Коростень та Житомирського району в 

Житомирській, міст Знам’янка та Олександрія та Знам’янського та Олександрівського 

районів Кіровоградської області, м. Горішні Плавні та Чутівського району в 
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Полтавській, прикордонних районів на півночі Сумської та Чернігівської областей (та 

м. Шостка і водночас без м. Глухів), Нововоронцовського району Херсонської області;  

2) у випадку моделі з 4 та 8 кластерів проявляється лінія міжвоєнного кордону 

Радянського Союзу, а також адміністративні межі Донецької та Луганської областей 

як відмінного електорального контексту в Україні. У випадку цих двох моделей також 

проявляється більше локальних варіацій та зокрема відмінності політичного 

контексту окремих поліських районів у Волинській, Рівненській та Житомирській 

областях; 

3) У випадку моделі з 8 кластерів три групи кластерів в центральній Україні не 

обов’язково слідують географічній близькості чи адміністративним кордонам 

областей (див. дод. В). 

Кластеризація на рівні областей та районів хоча і показує відмінні регіональні 

та локальні контексти електоральної поведінки в Україні та часткову проникність 

кордонів електоральних Північного-Заходу та Південного-Сходу, однак не може 

розкрити всього різноманіття локальних територіальних обрамлень політичних 

поглядів та згрупованості українського електорату за територіальними лініями.  

3.3.2. Кластеризація електоральних вподобань населення на рівні виборчих 

дільниць. Виділення кластерів, не слідуючи адміністративним кордонам, дає 

можливість протестувати однорідність політичних вподобань в межах 

адміністративних одиниць та загалом проаналізувати, яких територіальних форм 

набуває політичний вибір, якщо його аналізувати за подібністю голосування відразу 

за кілька політичних сил. Кластеризація результатів виборів на рівні виборчих 

дільниць показує, перш за все, ще більшу розмитість та змінність (fluidity) кордонів 

регіонів. Окремо кластеризація виборів 2002, 2006, 2007 та 2014 років показує, що 

модель поділу на південний-схід та північний-захід змінювала свою конфігурацію та 

рівень проникності в цей період і на парламентських виборах 2002 року ще мала 

перехідну форму з головною малопроникною межею між Західною Україною 
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виділеною по міжвоєнному кордону з СРСР та за винятком змішаних електоральних 

вподобань в Чернівецькій та Закарпатській областях (див. рис. 3.14).  

 

Рис. 3.14. Результати кластеризації результатів парламентських виборів 2002 та 2012 років 

методом к-середніх (к=2, к=4, к=8) (розроблено автором у QGIS) 
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В 2006, 2007 та 2012 роках лінія переважної підтримки політичних сил умовного 

національно-демократичного блоку зрушилася до адміністративних кордонів 

Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей. Відразу варто 

зауважити, що аналіз на рівні виборчих дільниць показує її проникність, особливо в 

північно-західній частині країни (див. Рис. 3.14). Зокрема варто виділити північну 

частину Житомирської області, прикордонні території на півночі Сумської та 

Чернігівської областей, окремі дільниці на півночі Волинської та Рівненської областей 

та внутрішній поділ електоральних вподобань в Кіровоградській, Закарпатській та 

Чернівецькій областях. Ці території уже обговорювалися в попередніх пунктах цього 

розділу.  

Зазначимо, що кластеризація на рівні дільниць показує, що в 2002 році 

«островами» електоральних вподобань також були м. Ромни в Сумській області, 

Києво-Святошинський район Київської області, Летичівський район Хмельницької 

області, Мукачівський район Закарпаття, м. Хмільник у Вінницькій області, які мали 

відчутно вищий рівень підтримки національно-демократичних сил в протиставленні 

до змішаних електоральних преференцій територій навколо них. З іншої сторони 

Волочиський та Білогірський райони Хмельницької області в доповнення уже 

попередньо згаданих Зарічненського в Рівненській та Герцаївського та 

Новоселицького в Чернівецькій мали протилежний паттерн – підтримки партій 

проросійського та комуністичного блоку, будучи оточеними змішаними чи з 

домінуванням національно-демократичних преференцій територіями.  

В 2006-2012 роках збереглися подібні закономірності голосування. Щоправда 

лінія підтримки національно-демократичних сил просунулася далі на схід, замістивши 

кластер підтримки соціалістичної партії в 2002 році (див. дод. В) на кластер підтримки 

поміркованих національно-демократичних сил та різнорідності електоральних 

вподобань з переважанням голосуванням за партії цього ж блоку, а також вийшовши 

за межі ареалу підтримки соціалістів у Кіровоградській області (див. дод. В). В 2014 

році, в результаті Революції Гідності та зміни партійного ландшафту в Україні, можна 
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було очікувати й змін територіальної структури політичних поглядів. Однак, лінія 

поділу між Північним-Заходом та Південним-Сходом залишилася визначальною 

ознакою за умови кластеризації на 2 групи. Слід зауважити, що в той час, як межа 

Північного-Заходу, в протилежності до 2002-2012 років, стала менш проникною, 

кордон Південного-Сходу став більш проникним, особливо в Херсонській, 

Миколаївській та на півночі Одеської області (див. рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Результати кластеризації результатів парламентських виборів 2014 року методом к-

середніх (к=2, к=4, к=8) (розроблено автором в QGIS) 

Щоправда, окремі політичні партії таки змінили структурування території 

країни з застиглого поділу на умовні «схід» та «захід». Так, модель з 8 кластерів 

показує, що кластер з домінуванням Блоку Петра Порошенка в електоральному полі 
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слідував адміністративним межам Вінницької, Хмельницької (за виключенням трьох 

районів в центральній частині області) та Закарпатської областей (див. дод. В). 

Водночас кластер з найвищими показниками партії Самопоміч показує зростаючу 

відмінність у електоральних поглядах жителів великих міст, а кластер, де Самопоміч 

мала вагому, але меншу від БПП та Народного Фронту частку голосів також показує 

зрушення в електоральних преференціях жителів малих та середніх міст та районних 

центрів (див. дод. В). 

Також кластеризація на рівні виборчих дільниць дає змогу говорити про (1) 

території, які мають високий рівень підтримки лише однієї партії (домінування), (2) 

розділяють свій голос між кількома партіями, але не готові голосувати за інші 

(коаліція), (3) в яких  відбувається боротьба між партіями з протилежних блоків 

(поляризовані), чи (4) мають дуже різнорідні електоральні вподобання (невизначені). 

Категоризувавши за таким принципом результати кластерного аналізу 

парламентських виборів 2002, 2012 та 2014 років (к=8) на основі середніх значень для 

кожної партії за кожним кластером (див. дод. В), ми виявили наступні закономірності:  

1) На виборах 2002 року переважали кластери з домінуванням однієї партії 

(кластер КПУ, 2 кластери Нашої України, кластер За Єдину Україну, кластер 

СПУ), тоді як у 2012 році лише один кластер мав домінування однієї політичної 

сили (Партії регіонів), а більшість (5 з 8) мала різнорідні паттерни голосування 

з переважанням однієї партії. В 2014 році 6 з 8 кластерів були коаліційними 

(різні співвідношення результатів НФ, БПП, Батьківщини та Самопомочі).  

2) У 2012 році з п’яти кластерів з різнорідністю електоральної поведінки при 

переважанні підтримки однієї з партій, три мали чітку закономірність – низький 

рівень підтримки ВО «Свобода». Це значна кількість дільниць (1) серединного 

поясу України, починаючи від міжвоєнного кордону СРСР і до лінії південно-

східного кордону Полтавської та Кіровоградської областей, (2) розпорошені по 

всій країні дільниці на периферії та зі скупченням на Закарпатті, (3) дільниці 
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південно-східної України, де відчутною була підтримка УДАРу та БЮТ. Тобто 

фактично група дільниць, які готові підтримувати національно-демократичні 

сили, якщо їх риторика не занадто зміщена вправо та помірковано 

націоналістична.  

3) У 2014 році сформувалася чітка лінія поділу у групі коаліційних кластерів між 

великими містами та маленькими і середніми містами разом з більшою 

кількістю дільниць на Галичині з однієї сторони та периферійними територіями 

з іншої. В обох випадках коаліція Народного Фронту та БПП отримувала 

відносну більшість голосів, але різниця полягала в тому, які партії доповнювали 

цю картину. У випадку міст це була Самопоміч, рівень підтримки, якої зростав 

з розміром міста і на південному-сході країни вона мала відчутну підтримку 

лише у великих містах. У випадку бідних периферійних районів – БЮТ та 

Радикальна партія, кожна з яких, здобувши відносно більшу частку в певній 

групі дільниць, розбила цей периферійний кластер ще на 2.   

Таким чином кластерний аналіз на рівні дільниць показує, що попри розмитість, 

змінність та проникність кордонів окремих регіонів в Україні продовжують 

домінувати кілька макрогеографічних трендів. Перше, в 2014 році лінія поділу між 

північним-заходом та південним-сходом хоча і стала більш проникною на півдні 

країни, але все ж залишилося ключовою рисою електоральної географії України. З 

2002 по 2014 рік спостерігається поступових відхід від домінування однієї партії над 

територіальними кластерами в Україні. Що спочатку набуло форми різнорідності 

електоральних вподобань зі зміщенням підтримки в сторону однієї з партій та не 

голосуванням за крайні праві сили з одного боку та комуністичні з іншого, а в 2014 

році різних варіацій коаліційних згрупувань. Якщо в 2002 році електоральна 

поведінка міст в національному контексті не мала значимих відмінностей від 

периферії, то поступово, почавши проявлятися в 2012 році, в 2014 вона стала одним з 

важливих поділів у рівні підтримки націонал-демократичних сил.  
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Наше емпіричне дослідження підтверджує тезу про гетерогенність 

внутрішньообласних електоральних вподобань, з консолідацією голосування в 

середині регіонів лише в Донецькій та Луганській областях як одному полюсі в 2006-

2014 роках та в трьох галицьких областях в 2002-2014 роках.  

2. Картографічний аналіз показав, що історичні кордони проявляються у 

випадку голосування за комуністів та проросійські сили та націоналістичні політичні 

партії, але не мають вагомо значення для інших політичних сил (за виключенням 

відсутності підтримки Блоку Литвина на Галичині на виборах 2007 року). Вагомим 

уточненням є накладення декількох контекстів та сучасних адміністративних меж на 

ці закономірності.  

3. Ми стверджуємо, що ефект друзів та сусідів має обмежений прояв в Україні, 

в той час як доцільніше говорити про ефект голосування «за свого», який по різному 

масштабується політичними партіями та кандидатами та доповнюється 

використанням та накладанням впливу інших чинників електоральної поведінки та 

контекстів в яких вона відбувається.  

4. Кластерний аналіз показав, що можна виділити два періоди з відмінною 

територіальною структурою електоральної поведінки населення України. У 1991-2002 

роках постійно відбувалися зміни територіальних конфігурацій електоральних 

вподобань з наявністю лише одного стійного полюсу – трьох галицьких областей та 

ключовим було використання адміністративного ресурсу та договори з регіональними 

адміністративними, політичними та бізнесовими елітами. Після Помаранчевої 

революції сформувалася двополюсна територіальна структура. Вибори 2014 року, 

хоча часто підсумовуються як територіальна гомогенізація політичних поглядів, 

слідували тій же лінії поділу. 

Основні наукові результати розділу викладено в працях автора, які в списку 

використаних джерел зазначені під номерами 14, 94, 98, 99.   
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РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У 

ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МЕТОДОМ 

КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ 

 

4.1. Територіальні відмінності у виборі джерел інформації в соціальних мережах 

 

В листопаді 2013 року на Саміті Східного партнерства у Вільнюсі, Віктор 

Янукович не підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, що вилилося у масові протести та 

поляризацію суспільства, в тому числі з активним втручанням Російської Федерації. 

Хвиля масових протестів у Києві, яка згодом перекинулася на інші міста країни 

дістала назву «Євромайдан», а пізніше «Революція Гідності». Згодом, як елемент 

політики відповіді на масове невдоволення рішенням Януковича, тодішня влада та 

Росія запустили інформаційну кампанію та серію дуже часто проплачених провладних 

мітингів, що дістали назву «антимайдан». Коли Віктор Янукович втік з країни в 

результаті загострення конфлікту, Росія вирішила скористатися ситуацією і 

анексувала Автономну Республіку Крим та ініціювала збройне протистояння на Сході 

України. З одної сторони, ці події ще раз проявили фундаментальний, типовий для 

країн периферії, зовнішньополітичний розлом України у термінології С. Лайпхарта 

(1990). З іншої сторони, Революція Гідності, анексія Криму та війна на Сході ставлять 

під сумнів розмежування внутрішньої і зовнішньої політики.  

Як ми можемо прослідкувати з Google трендів (рис. 4.1), якщо «Майдан» був 

домінуючим пошуковим запитом в листопаді 2013 – лютому 2014 року, то 

«Антимайдан» мав низьку популярність в цей проміжок часу і отримав різке 

зростання з березня по травень 2014 року з піком у період президентської кампанії в 

Україні, спадом з серпня по грудень 2014 та ще одним різким підйомом у січні-лютому 

2015, коли відбувалася ескалація на Донбасі та другі Мінські перемовини. Саме в цей 

проміжок часу зростає й кількість запитів «АТО» та «Новоросія». Важливо зазначити, 

що сам термін в просторах Інтернету почав набувати популярності лише в квітні 2014 
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року, коли увага з анексії Криму переключилася на Схід України. Наше дослідження 

відображення політичних процесів у соціальних мережах було проведене відразу 

після другого піку у популярності зазначених ключових слів та показує, яким чином 

соціальні мережі можуть використовуватися як геополітичний інструмент, як вони 

впливають на політичні погляди населення та яким територіальним лініям слідують 

відмінності у виборі джерел інформації в соціальних мережах.   

Рис. 4.1. Google тренди популярності пошукових запитів за ключовими словами «Майдан», 

«АТО», «Новоросія» та «Антимайдан» з 1 січня 2004 року до 1 жовтня 2018 року (одиниця виміру 

є відносним показником популярності запиту по відношенню до всіх інших запитів, за 100 

приймається найвище значення для чотирьох обраних ключових слів інші отримують значення 

відносно нього за методикою Гугл) (дані - Google Trends)  

4.1.1. Прояв Революції Гідності та війни на Сході України в соціальних 

мережах. Соціальні мережі найчастіше досліджуються з позиції їх застосування для 

мобілізації політичних протестів. Ми поставили питання ширше і спробували 

з'ясувати, яким чином Революція гідності, антимайдан та війна на Сході країни 

знайшли відображення в соціальних мережах. Динаміка подій та заангажованість 

молодого покоління вилилося в те, що соціальні мережі стали важливим каналом 
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швидкої передачі інформації та висвітлення подій. В результаті було створено сотні 

сторінок (див. рис. 4.2.), які як інформували, що відбувається, так і пропонували свої 

інтерпретації. «ВКонтакті» як найпопулярніша на той час соціальна мережа стала 

головною площадкою, де стикнулися два протилежні потоки інформації.  

 

Рис. 4.2. Кількість публічних сторінок та груп, які в своїй назві використовували слова 

«Антимайдан», «АТО», «Новоросія» та «Євромайдан» (ліворуч – загалом, праворуч – тих, де 

кількість підписників/учасників була більшою 10 000 осіб) (розроблено автором)  

Якщо взяти сумарну кількість підписок на топ-5 ідеологічно протилежних 

публічних сторінок та відкритих груп у чотирьох найпопулярніших соціальних 

мережах в Україні (див. рис. 4.3.), то ми можемо побачити домінуючу проросійськість 

аудиторії «Однокласники», поляризованість аудиторії «ВКонтакті» та переважання 

проукраїнської позиції серед аудиторії «Фейсбук» та «Твіттер» (Dobysh, 2015; Dobysh, 

2019). Хоча, відразу слід зазначити, що у 2015 році, коли проводилося дослідження 

«Фейсбук» та «Твіттер» не були популярними в Україні, «Однокласники» мали 

співмірну з «Фейсбуком» аудиторію, а «ВКонтакті» були найпопулярнішою серед 

населення соціальної мережею. Тому ми зупинилися на детальнішому аналізу 

політичною поведінки саме користувачів цієї соціальної мережі.  
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Рис. 4.3. Сумарна кількість підписників на топ-5 ідеологічно протилежних публічних сторінок та 

відкритих груп за соціальною мережею (розроблено автором)  

Перш за все, ми виявили драматичну різницю у співвідношенні підписників на 

топ-5 ідеологічно протилежних сторінок між профілями з України та Росії. У чотирьох 

з п'яти сторінок, які позиціонували себе як вісники «Антимайдану» та «Новоросії» 

відчутно переважала кількість підписників з Російської Федерації, а не України і лише 

сторінка «Новороссия» мала паритет за цим показником (рис. 4.4). Щодо топ-5 

проукраїнських, націоналістичних та проєвропейських сторінок, то більше 99% їх 

підписників мали профілі з України (рис. 4.5). Загалом це свідчить про значну 

політизацію й російського суспільства щодо подій в Україні та активну участь 

громадян Росії у поширенні інформації та участі в обговореннях політичних процесів 

в групах та публічних сторінках звідки інформацію черпали й громадяни України. 



137 
 

 

Рис. 4.4. Сумарна кількість підписників на топ-5 проросійських, сепаратистських та 

антимайданівських сторінок (розроблено автором) 

 

 

Рис. 4.5. Сумарна кількість підписників на топ-5 проукраїнських, націоналістичних та 

проєвропейських сторінок (розроблено автором) 
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Також ми виявили регіональні відмінності у виборі джерел інформації про 

революційні події та війну на Сході у «ВКонтакті». Дані в розрізі обласних центрів 

(див. рис. 4.6) показали п’ять груп обласних центрів за показником співвідношення 

кількості підписників проросійських та проукраїнських сторінок у «ВКонтакті».  

 

Рис. 4.6. Картосхема відмінностей у виборі джерел інформації про революцію в Україні та війну на 

Сході країни у «ВКонтакті» в розрізі обласних центрів (розроблено автором) 

Перша з них це на час проведення дослідження уже анексовані Сімферополь та 

Севастополь в Криму, та непідконтрольні Донецьк та Луганськ, де майже у 

співвідношенні один до дев’яти переважала підписка на проросійські джерела 

інформації. Друга група, яку можна назвати «групою ризику», це Харків та Одеса, де 

з кожних 10 підписників ідеологічно протилежних сторінок 3-4 мали проросійську 

підписку у 2015 році. Третя група це обласні центрі, які відчутно змістилися у 

проукраїнську сторону (Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ та Запоріжжя), але все ж 

ще мали вагому частку користувачів, які надали перевагу проросійським сторінкам. 
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Четверта (Київ, Чернігів, Суми, Полтава та Кропивницький) та п’ята (всі інші обласні 

центри) мають абсолютне переважання підписки на проукраїнські сторінки, але 

різняться майже повною відсутністю проросійських підписок (у випадку п’ятої групи) 

та все-таки наявною незначною часткою користувачів, які все ж вибрали саме такі 

джерела інформації (Dobysh, 2019).  

Відповідно ми маємо ситуацію, коли поведінка людей в Інтернеті слідує уже 

існуючим територіальним лініям політичних розломів та навіть більшою мірою 

поглиблює їх, а не нівелює (Dobysh, 2019). Для таких потужних геополітичних гравців 

як Росія це інструмент не лише жорсткою, а й м’якою силою впливати на населення 

територій, які вони вважають своїми стратегічними інтересами. Хоча залишаються 

відкритими питання:  

1) чи у таких випадках спрацьовує лише підтверджувальне упередження, коли 

користувач Інтернету використовує його не для пошуку альтернативної 

інформації, а для підтвердження уже усталених його поглядів і у випадку 

багатьох каналів інформації, що підтверджують його погляди, він ще 

непохитніше починає їх притримуватися;  

2) чи інтенсивність та таргетування груп населення (що може мати й 

територіальних вимір) у інформаційних кампаніях може призвести до 

кардинальної зміни політичних поглядів;  

3) чи інтенсивність та таргетування в інформаційних кампаніях мають 

додатковий поляризуючий ефект в уже попередньо поляризованих групах 

населення.  

Значення можуть мати й уявлені географії, які стають частиною інформаційних 

кампаній, як ми бачили у випадку зростання популярності, а потім поступового її 

спаду у використанні поняття «Новоросія». Ба більше, на основі доступної в «Гугл 

трендах» інформації ми провели аналіз міст, в яких пошукові запити зі словом 

«Новоросія» мали найбільшу частку від усіх запитів і з’ясували, що це міста в межах 

адміністративних кордонів лише двох областей, Донецької та Луганської, і додатково 
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відділені від їх північних частин лінією військового конфлікту. Натомість міста 

Південно-Східної України, регіону на який це поняття активно ретранслювали та 

використовували у політичній риториці російські політики, не були відчутно 

мобілізовані до вжитку цього слова в Інтернеті. 

4.1.2. Війна на Сході України та вибір джерел інформації в соціальних 

мережах. Для більш детального аналізу територіальних закономірностей політичної 

поведінки в Інтернеті ми провели дослідження вибору джерел інформації та поведінки 

користувачів «ВКонтакті» на теренах чотирьох типів територій: (1) непідконтрольних 

територій Донецької та Луганської областей, (2) територій цих областей, над якими 

було відновлено контроль, (3) територій цих областей, над якими контроль не 

втрачався на вагомий час та не було військових дій, (4) прилеглої периферії сусідніх 

областей. В першій його частині, де ми досліджували частку підписників на топ-5 

ідеологічно протилежних публічних сторінок серед всіх користувачів «ВКонтакті» 

було виявлено наступні закономірності (див. дод. Д).  

Перше, це поступове зниження частки підписників від центру конфлікту до 

периферії сусідніх областей з незначною відмінністю між тими територіями 

Донецької та Луганської областей, які були повернуті під контроль та тими, де 

збройного конфлікту не було. Це може свідчити про менше значення тимчасової 

окупації і більше значення довготривалої поляризації саме в межах адміністративних 

кордонів. Друге це те, що серед чоловічого населення рівень підписки на проросійські 

сторінки вищий. Серед підписників топ-5 проукраїнських сторінок чоловіки теж 

мають вищі рівні підписки, що говорить, враховуючи статевий розподіл користувачів 

соціальний мереж загалом, що чоловіки більш ідеологічно заангажовані та частіше 

шукають політичний контент у соціальних мережах. Звернемо увагу й на те, що на 

досліджуваних територіях лінії відмінностей слідують в більшій мірі рівню підписки 

на проросійські джерела інформації, тоді як проукраїнські, проєвропейські та 

націоналістичні мають низькі показники й на периферії Харківської, 

Дніпропетровської та Запорізької областей. На нашу думку, проблема в даному 
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випадку полягала у відсутності альтернатив, які без чіткої ідеологічної поляризації 

висвітлювали б події (Dobysh, 2019).  

Друга частина дослідження полягала у тестуванні попередньо встановлених 

закономірностей шляхом аналізу індивідуальних профілів у містах на досліджуваних 

територіях зі звертанням уваги не лише на підписку на топ-5 ідеологічно протилежних 

сторінок, а й загалом на всі сторінки, які мають політичний контент та пасивне (тільки 

підписка) чи активне (публікації, поширення політичного контенту та коментарі) 

використання соціальних мереж. Як ми можемо побачити на Рис. 4.7, якщо брати до 

уваги не лише топ-5 ідеологічно протилежних сторінок, то рівень підписки в 

досліджуваних містах на проукраїнські та проросійські сторінки є вищим за рахунок 

підписки на сторінки, які мають меншу загальну кількість підписників, але при цьому 

не полишені політичної поляризації. Також чітко прослідковується зменшення рівня 

політизації (зростання кількості профілів, в яких відсутня політична підписка) від 

непідконтрольних територій до периферії сусідніх областей. Також вищими є цифри 

підписки на проукраїнські сторінки, з огляду на включення не тільки топ-5 

ідеологічно протилежних, але й таких яких займали відчутно зміщену вправо позицію, 

але все ж менш радикально праву ніж топ-5 сторінок з категорії проукраїнські, 

націоналістичні та проєвропейські.  

Також було виявлено, що користувачі «ВКонтакті» більш схильні до пасивної 

участі в політичних дискусіях та поширенні політичного контенту в соціальних 

мережах. Зокрема, з 450 проаналізованих профілів, тільки на 1 було виявлено 

висловлення власної думки політичного характеру. Щоправда, 19.5% профілів (88 з 

450) поширювали інформацію з ідеологічно протилежних публічних сторінок та груп 

у себе на сторінці. Однак, загалом більшість профілів, якщо і зверталися до практики 

поширення інформації, то робили це не часто (1-2 рази в місяць), але більше половини 

все ж були пасивними споживачами інформації. Важливо зазначити, що окремі 

сторінки використовували й технічні обмеження, наприклад, відсутність можливості 

залишати коментарі під новинами. Поляризації в соціальних мережах також сприяють 



142 
 

такі технічні можливості як інструмент заборони конкретних профілів у групі чи їх 

коментарів («бан»), що дає змогу ідеологічно очищувати ці групи та не сприяє 

веденню діалогу.  

 

Рис. 4.7. Картосхема вибору джерел політичної інформації на основі аналізу індивідуальних 

профілів в обраних містах на непідконтрольних територіях та прилеглих до них (розроблено 

автором) 

4.1.3. Геополітичні наративи у публікаціях на проросійських сторінках в 

соціальних мережах. Отже, ми виявили високий рівень здебільшого пасивної 

підписки (але при цьому з 20% від усіх аналізованих профілів хоч і не коментували, 

але поширювали контент ідеологічно заангажованих сторінок), що ставить питання 

споживання та поширення якого типу інформації переважало на досліджуваних 



143 
 

територіях. Дані контент-аналізу двох найпопулярніших за кількістю підписників 

сторінок «ВКонтакті» показують, що ці сторінки не лише висвітлюють новини чи 

дають хроніку подій на фронті, а й поширюють конкретні геополітичні наративи по 

відношенню до України, Росії, США, НАТО та Європи. Якщо А. Пінкертон та ін. 

(2011) стверджували, що Інтернет має геополітичне значення через 

неконтрольованість та непідконтрольність масової комунікації, то на прикладі 

використання «ВКонтакті» ми можемо побачити як соціальні мережі стають 

інструментами геополітичного впливу та контент їх слідує чітким ідеологічним 

лініям, що за відсутності культури активної політичної дискусії робить населення 

чутливим до таких потоків інформації. Якщо з однієї сторони потік інформації в 

соціальних мережах немає обмеження кордонами (у випадку України не мав до 

заборони російських сайтів в 2017 році), то на практиці слідує уже встановленим 

лініям поляризації, тимчасовим кордонам, які виникли в результаті військового 

протистояння та адміністративним кордонам. 

Проведений нами контент аналіз (див. рис. 4.7) показує, що проросійські 

сторінки «ВКонтакті» вибудовували образ України як «іншого», Південно-Східної 

України як частини великої Росії, НАТО та ЄС як головних ворогів, дії яких і призвели 

до конфлікту та мали двоякий наратив Європи: (1) як «морально деградуючої», яка 

підтримує Україну та (2) «правильної» Європи, яка підтримує Росію. В наративі, який 

стосувався України домінувала тема опису дій українських військових та української 

влади як «карателів», роблячи емоційний посил і апелюючи до категорій Другої 

світової війни, що було покликано поглибити відчуття України як ворога. Другою 

домінуючою темою було ставлення під сумнів України як політичного утворення 

через апеляцію до неї «як політичного проекту який провалився». Третьою 

переважаючою темою в стосунку до України була широка критика тогочасної 

української влади, яка подавалася як «київська влада», щоб наголосити на відмінності 

локальних інтересів від інтересів центру. Попередні три головні витки геополітичного 

наративу доповнювалися темами домінації олігархів в Україні, які експлуатують 
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населення та дозволяють собі свавілля, порушенням прав та свобод людей і політикою 

пам’яті (Dobysh, 2019).  

 

Рис. 4.7. Результати контент-аналізу двох з найпопулярніших проросійських сторінок в березні 

2015 року (розроблено автором) 

Росія, в свою чергу, мала протилежний образ – великої держави, яка здатна 

протистояти ворогу, яка є культурно ближчою для Південно-Східної України (суть 

вживання поняття «Новоросія»), що протиставлялося образу слабкої України. Анексія 

Криму використовувалася як основне тому підтвердження і головна «історія успіху» 

в проросійських наративах. Хоча все ж найбільша кількість контенту стосувалася 

огляду поточних військових подій та збройних протистоянь, які подавалися з позиції 

Росії. В даному випадку було важливим протиставлення участі Росії окресленню 

США та НАТО як головних ворогів, які цей збройний конфлікт породили та України 

як «карателів», які здійснюють волю США як геополітичного центру. Такий наратив 

базувався на активній апеляції до емоцій та формування стійких емоційних реакцій 

людей на геополітичні категорії «Україна», «США», «НАТО».  
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Варто відмітити, що наратив Європи на проросійських сторінках в соціальних 

мережах є двояким. Пояснюється це успіхами Росії в налагодженні контактів з 

європейськими крайніми правими та крайніми лівими, які й з’являлися у публікаціях 

як «головні герої» та як образ «правильної Європи» за якою майбутнє. З іншої 

сторони, активно експлуатувалися теми морального характеру (які чітко можна 

помістити в модель моральних засад Дж. Хайдта описану в першому розділі), зокрема 

одностатевих шлюбів як ключового признаку «моральної деградації» населення 

Європи. Відповідно Росія активно експлуатувала проблеми центр-периферійних 

відносин – культурна, економічна, ідеологічна дистанція від Києва як центру та 

відмінність інтересів з ним, що отримало додаткову символічну силу в результаті 

встановлення нових тимчасових кордонів, за якими український уряд немає 

контролю. Москва в цьому ключі подавалася як новий центр, який має меншу 

дистанцію від Донбасу та південно-східної України та готовий враховувати їх 

інтереси.  

У впливі на політичні погляди населення в геополітичних наративах 

проросійських сторінок також активно використовувалися моральні засади, зокрема 

святості/деградації (одностатеві шлюби та фемінізм), влади/перевороту (київська 

влада, яка не слідує інтересу регіону та апеляція до України як failed-state), 

лояльності/зради (регіону як головної групи до якої повинна бути лояльність (див. для 

теорії Haidt, 2012), Москви як нового центру, який викликає довіру, мобілізація проти 

головного ворога – США та українських націоналістів («карателі»), які були 

спрямовані на пробудження стійких негативних реакцій, які можуть залишати 

довгостроковий вплив. 

Результати дослідження політичної поведінки в соціальних мережах мають 

імплікації й в географічні студії кордонів та їх впливу на політичні погляди. Якщо в 

попередньому розділі ми побачили, що поляризація слідувала не історичним 

кордонам Донбасу, а сучасним адміністративним межам Донецької та Луганської 

областей, то на прикладі конфлікту на сході, ми бачимо нову лінію відмінностей – 
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тимчасовий кордон, який відділяє непідконтрольні території. Відповідно можна 

стверджувати, що кордони водночас можуть бути результатами культурних 

відмінностей, так і породжувати нові культурні відмінності. В даному випадку 

поняття «культурні» вжито в широкому розумінні, що включає й ідеологічні позиції 

та геополітичні уявлення.  

Уявлені географії є вагомою частиною використання соціальних мереж 

Російською Федерацією. Однією з таких є поняття «Новоросії», тренди популярності 

пошукових запитів якої показують, що в основному це поняття сколихнуло території, 

які не відносилися до Новоросійської губернії в часи Російської імперії чи до яких 

навіть пізніше це поняття не вживалося як збірний термін для позначення кількох 

губерній, а саме на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської 

областей. Відповідно інколи уявлені сутності починають відігравати більшу роль ніж 

«об’єктивний» історичний досвід. Потік інформації в соціальних мережах, хоча 

довгий час не був фізично обмеженим, але слідував уже усталеним лініям розломів 

або починав слідувати новим кордонами на політичній карті.  

 

4.2. Географія явки та репрезентації, територіальна поляризація та 

гомогенізація на парламентських виборах 2002-2014 років  

 

Політичні питання в соціальних мережах є лише частковим випадком 

формування та прояву політичних поглядів населення. Інституційно найбільш 

важливим проявом політичної поведінки населення та його поглядів є голосування на 

виборах. Попри те, що у третьому розділі ми розглянули основні закономірності того, 

як політичні партії структурують територію країни, слід також більш детально 

зупинитися на питаннях явки на вибори, репрезентації населення в парламенті та 

територіальної гомогенізації та поляризації в Україні.  

Хто, чому і де частіше ходить на вибори є одним з вирішальних питань для 

розуміння їх результатів, рівня мобілізації населення наявними електоральними 
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альтернативами, а також репрезентативності населення загалом у парламенті. 

Географія репрезентації є широким поняттям, яке дуже часто зводиться до аналізу 

виборчого законодавства. Ми вважаємо, що це важливі питання і в контексті України, 

зокрема постійної зміни електоральної системи. Однак, це не є фокусом нашої роботи. 

У питанні репрезентації ми вирішили дослідити тільки два її аспекти: (1) відмінності 

у явці (відповідно території з нижчою явкою мають більшу дистанцію від політичного 

життя в країні), (2) віддавання голосів за партії, які не проходять в парламент 

(відповідно відсутність у парламенті політичних сил, які мають значну підтримку 

місцевого населення). Другим питанням, яке ми розкриємо в цьому пункті, є характер 

процесу поляризації політичних поглядів в Україні в 2002-2014 роках. Зокрема через 

показник відхилення від середніх по Україні результатів виборів ми проаналізуємо 

його територіальний вимір. 

4.2.1. Географічний вимір проблем явки на вибори та репрезентації 

населення у парламенті. Дослідження явки на виборах у різних країнах світу 

показують стурбованість питанням її зниження, що трактується як криза виборів як 

демократичного інституту, нижчий рівень зацікавлення населення політикою, нижчий 

рівень довіри до політиків та незадоволеність ними, низький рівень соціалізації 

молодого покоління у політику, відсутність розуміння різниці між політичними 

альтернативами, які пропонуються на виборах (Johnston & Pattie, 2006). Окремі 

дослідники знаходять емпіричні підтвердження, що рівень інтересу до політики не 

знизився (Clarke, Sanders, Stewart, & Whiteley, 2004), інші наголошують на 

негативному впливі низького вікового порогу (18 років) для участі у виборах, що 

виливається у гіршу соціалізацію молодого покоління у політику та вироблення 

замість звички ходити на вибори, звички на них не ходити (Franklin, 2002; Franklin, 

Lyons, & Marsh, 2004). Найчастіше в дослідженнях явки на виборах 

проблематизується саме цей аспект нерівномірної явки за різними віковими 

категоріями. Наприклад, у випадку Брексіту, явка вікової категорії 18-24 роки була 
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36%, а серед старших за 64 роки – 83% (R. Johnston, Jones, & Manley, 2016), що має 

конкретні політичні наслідки.  

Таким чином географи найчастіше концентрують увагу саме на кореляціях явки 

за територіальними одиницями з їх соціально-демографічною композицією для того, 

щоб виявити, які групи населення були краще мобілізованими (напр., Mansley & 

Demšar, 2015; Taylor, Combs, & Burger, 2016). Однак, А. П. Каванаг та ін. (Kavanagh, 

2002b, 2002a; Kavanagh, Mills, & Sinnott, 2004a, 2004b), Дж. Егню та М. Шін (2017), Д. 

Дармофал (2006) запропонували ширші теоретичні рамки розуміння значення явки в 

електоральній географії – як проявів географії нерівномірного розвитку, просторових 

аспектів відчуження від політики, соціалізації поколінь у політику в конкретних 

географічних місцях, ретроспективного аналізу макротрендів явки. Ми вважаємо, що 

це важливі питання й в ключі розуміння електоральної географії України та зробили 

спробу проаналізувати ключові територіальні закономірності явки населення в 

Україні.  

Для початку, в Україні ми теж спостерігали поступовий спад явки населення на 

вибори (див. рис. 4.8) у 1998-2014 роках. Для прикладу, на парламентських виборах 

1998 явка складала 63.8%, тоді як у 2014 лише 52.4%. Президентські вибори мають 

вищий рівень явки, але прослідковується аналогічний тренд – 69.8% у 1999 році, тоді 

як у 2014 уже лише 59.5%. Хоча президентські вибори не слідують лінійному тренду 

зниження і найвищий рівень явки за досліджуваний період був у другому турі 

президентських виборів 2004 року. Відразу зауважимо, що існує кілька гіпотез 

пояснення таких закономірностей. Важливо розуміти, що явка на виборах в Україні 

була й частиною практик виборчого шахрайства (підтасовування голосів навіть за тих, 

хто на вибори не прийшов).  

Також, слідуючи теоріям політичної участі, більш конкурентні вибори (коли 

населення більш чітко для себе може провести лінію між кандидатами) мають вищий 

рівень явки, що і можна сказати про вибори 2004 року. Водночас, вищий рівень явки 

на президентських виборах в Україні може трактуватися по-різному. Це може бути і 
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впливом персоналізації політики та більшої схильності людей довіряти саме 

персоналіям, а не партіям, можливістю виокремити більше відмінностей між 

політичними альтернативами, тому що відмінності мають не лише політичний вимір, 

а й вимір індивідуальної харизми та в українському контексті наділення виборів 

президента більшою політичною значущістю для майбутнього країни (Dobysh, 2018c). 

В середньому президентські вибори мають явку на 6-10% вищу ніж парламентські, а 

другі тури президентських виборів на 2.4-6.3% вищу ніж перші тури, що свідчить про 

те, що кількість альтернатив та чіткість ліній, які розмежовують політичні 

альтернативи між собою має значення.  

 

Рис. 4.8. Динаміка явки на президентських та парламентських виборах в Україні в 1998-2014 роках 

(розроблено автором на основі даних Центральної виборчої комісії) 

Наше дослідження показує кілька базових географічних поділів у явці на вибори 

в Україні. Першим є різниця явки між містом та селом (див. рис. 4.9). Зауважимо, що 

її потрібно аналізувати в динаміці, що показує зменшення прірви у явці між містами 

та периферіями з 2002 до 2014 року. Якщо на парламентських виборах 2002 року в 

районах явка була майже на 13% вищою ніж в містах обласного підпорядкування, то 
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в 2006 році ми бачимо різке скорочення різниці між містами та районами. Гіпотетично 

причиною такого зрушення могла бути Помаранчева революція, яка краще 

мобілізувала саме міських жителів, що вилилося у вищі показники їх подальшої 

політичної участі. Коли на периферії явка з 2002 до 2006 відчутно впала, то в містах 

вона зросла на 0.1%, але далі з 2006 до 2014 рокі як міста, так і райони мали однаковий 

тренд зниження явки. Щоправда його інтенсивність була різною: у містах 

повільніший спад, а на периферії швидший. Можна припустити, що сприйняття 

економічного стану в країні відрізняється між цими територіями, що також може 

впливати на явку. А. Каванаг (2004) показав на прикладі Ірландії, що географія 

нерівномірного розвитку має значення для рівня явки на вибори та відчуження 

населення від політики. У випадку України також можна припустити, що міста 

обласного підпорядкування мають кращі тренди економічного розвитку від периферії, 

що виливається у нижчий рівень спаду явки.  

 

Рис. 4.9. Явка на парламентських виборах у 2002-2014 роках у містах обласного підпорядкування 

та районах (складено автором за даними ЦВК) 
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Можна висунути й кілька гіпотез, щодо розуміння відмінності у явці між містом 

та селом. Перша припускає, що це вплив демографічної структури населення – міста 

мають більшу частку молодого населення в порівнянні з периферією, а молодше 

покоління має нижчий рівень явки на виборах. Друга слідує логіці, що міста мають 

притік населення, а люди, які мігрують, мають нижчий рівень явки на вибори. На 

прикладі Західних країн було досліджено, що у випадку мобільності населення на явку 

впливає й масштаб міста – у більших містах рівень явки серед людей, які туди 

переїхали нижчий (Vallbé & Ferran, 2017). Водночас ця гіпотеза має й демографічний 

вираз – населення, яке переїжджає до міст є молодшим за віком. Третя гіпотеза витікає 

з досліджень причин різних рівнів явки між центром та периферією в Ірландії 

(Kavanagh, 2002a) і припускає, що периферія має більш поширені норми політичної 

участі, сильніше відчуття спільноти і відповідно сильніший суспільний тиск і відчуття 

обов’язку проголосувати. Ба більше, виходячи з теорії політичної участі, наявність 

таких ресурсів як час, щоб піти проголосувати, може сприяти вищому рівню явки саме 

на периферії порівняно з містами.  

Другою важливою лінією географічного поділу в явці на вибори в Україні є 

відмінності у рівні політичної участі між Заходом та Південним-Сходом країни (див. 

рис. 4.10). Цю відмінність також слід розглядати у динаміці. Картографічний аналіз 

на рівні дільниць показує, що у 2002 році лінія Південно-Сходу проявлялася на мапі 

явки нижче 50% та контрастувала з територіями країни на північний-захід тільки у 

випадку великих міст. У випадку парламентських виборів 2006-2007 лінія контрасту 

в рівні участі нижче 50% переважно відділяла міста історичної Галичини та Волині, 

тоді як зниження явки було відчутним і серед міст у Центральній Україні. Крім того у 

2006-2007 році чітко почав проявлятися полюс підвищеної явки в межах Луганської 

та Донецької областей, що ймовірно й вилилося в те, що загальна явка по містах зросла 

з 2002 по 2006 рік. У 2012 році лінія розмежування найнижчого рівня явки з іншими 

територіями України уже слідувала не лише великим містам Південного-Сходу, а й їх 

агломераціям, малим та середнім містам та починала проявлятися і на периферії. 
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Виняток, звісно, складали території Донецької та Луганської областей з високим 

показником мобілізації населення. В 2014 році картографічний аналіз показує, що 

рівень явки відчутно нижчий від середнього по Україні був характерний для всього 

регіону, як периферійних, так і міських дільниць та в тому числі для територій 

Донецької та Луганської областей, які залишилися під контролем українського уряду.  

Ба більше, території Чернівецької та Закарпатської областей випадають з класичної 

моделі Схід-Захід в 2002-2014 роках, маючи велику кількість дільниць з найнижчою 

в країні явкою (Dobysh, 2018c).  

 

Рис. 4.10. Явка на парламентських виборах в Україні в 2002-2014 роках на рівні виборчих дільниць 

(розроблено автором у QGIS) 
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Окремі дослідники робили спроби пов’язати явку на виборах та мобілізацію 

електорату конкретних партій. Наприклад, зниження явки на Південному-Сході 

країни пояснюється тим, що в результаті падіння популярності Комуністичної партії 

до 3.7% у 2006 році більшість виборців перейшла до Партії регіонів, але частина 

залишилася вдома (Clem & Craumer, 2008, c. 145). Відповідно наявність політичної 

альтернативи є одним з важливих елементів підвищення явки на виборах, але це не 

питання формальної наявності, а можливості широкими верствами населення 

побачити чіткі відмінності нової політичної пропозиції від інших та співставність з їх 

інтересами позицій конкретної політичної сили. Наявність очевидної альтернативи 

також тісно пов’язано з мобілізацією партіями конкретних груп населення. Наш аналіз 

явки населення на виборчих дільницях в студентських містечках Києва показує, що в 

2002, 2006, 2007 та 2014 роках вони справді мали відчутно нижчу явку від середньої 

по місту, що підтверджує гіпотезу про нижчий рівень участі молодого покоління у 

політиці. Водночас парламентські вибори 2012 року випадають з цього тренду і 

студентські дільниці мають середній по місту показник явки з водночас більшою 

кількістю голосів відданих за ВО «Свобода» та УДАР, що вказує на ефективність 

електоральних стратегій саме цих партій в ключі мобілізації студентів.  

Хоча відмінності у явці між регіонами України інколи підлягають гіпотезі про 

вплив політичної культури та історичного досвіду на політичну участь. Зокрема, 

дослідження Ю. Жукова і Р. Талібової (2018) показує довготривалий вплив 

сталінських репресій на рівень політичної участі в сім’ях, які мали такий історичний 

досвід в Україні та Росії. Також припускається, що досвід політичної участі, який 

західні області України мали в складі Австрійської імперії чи міжвоєнної Польщі 

може впливати на сучасний рівень їх явки на вибори. Однак, Закарпаття та 

Чернівецька область випадають з цих припущень, маючи одні з найнижчих рівнів 

явки. Голосування за «свого» чи відомий на Заході ефект друзів та сусідів теж можуть 

впливати на явку на виборах. Відповідно наявність кандидата, якого значна кількість 
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населення певних територій вважають за свого підвищує загальний рівень участі у 

виборах.  

Ще однією важливою рисою явки на вибори в України є нижчий рівень 

політичної участі на територіях, де проживають національні меншини, що частково 

пояснює, чому Закарпатська та Чернівецька області мають відмінний від інших 

областей Заходу України рівень явки. Картографічний аналіз показує, що місця 

компактного проживання угорців на Закарпатті, румунів і молдаван у Чернівецькій 

області, болгар, молдаван та гагаузів у Одеській області мають найнижчі рівні явки в 

Україні у 2002-2014 роках. Це є ознакою неінтегрованості та невключеності 

національних меншин у політичне життя країни, що може мати політичні наслідки та 

не сприяє політичній єдності та репрезентативності всіх груп населення у парламенті. 

Для прикладу, у Польщі діє спеціальна квота на представництво національних 

меншин, за рахунок якої німецька меншина у воєводстві Ополе, створивши свою 

партію, завжди має 1 представника в сеймі Польщі. Низький рівень явки національних 

меншин також може бути свідченням того, що наявні політичні альтернативи не 

відповідають їх інтересам. Накладається на це й той факт, що території з вищою 

часткою національних меншин в структурі населення частіше голосують за «треті 

сили», які не проходять у парламент (див. рис. 4.11). В результаті лише меншість з 

жителів цих територій може відчувати причетність до політичних процесів в Україні. 

До того ж, географія непредставлених у парламенті голосів у 2002-2014 роках 

привідкриває завісу поляризації політичних поглядів. Про це свідчить той факт, що на 

парламентських виборах 2007 та 2012 років більшість голосів виборців майже в усіх 

районах та містах обласного підпорядкування була віддана за партії, які пройшли в 

парламент, тобто лідируючі партії, які поляризували політичну повістку. Цікавим є й 

те, що якщо у 2002 році Галичина консолідовано віддавала голоси за партії, які 

пройшли в парламент не розпорошуючи їх між іншими (голосування за Нашу 

Україну), то в 2006 році аналогічний процес спостерігався в Донецькій та Луганській 

областях (голосування за Партію регіонів). 
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Рис. 4.11. Репрезентація населення районів та міст обласного підпорядкування у парламенті з 

огляду на кількість голосів відданих за партії, які не подолали виборчий поріг (розроблено автором 

в QGIS) 

Це також показує важливість ширшого політичного контексту в мобілізації 

конкретних регіонів. Адже це були поодинокі випадки, оскільки на виборах в інші 

роки ці регіони не слідували такій тенденції. У 2012 попри чіткий розподіл голосів 
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між лідируючими партіями, ми також бачимо (див. рис. 4.11) результати політики на 

округах, зокрема мобілізацію Олегом Ляшко не лише голосу за себе як мажоритарного 

кандидата від округу на Чернігівщині, а й за свою партію, попри те, що вона мала 

низькі шанси пройти в парламент. А у 2014 році ми бачимо, що міста та райони 

Південно-Східної України отримали нижчий рівень репрезентації у парламенті, що на 

наступних виборах створює передумови для використання цього факту в 

електоральних стратегіях політичних сил (Dobysh, 2018c).  

4.2.2. Територіальна гомогенізація та поляризація на парламентських 

виборах 2002-2014 років.  Попри те, що загальноприйнятою тезою є те, що в 2002-

2012 роках Україна територіально поляризувалася, індекс Лі показує, що в 2002-2012 

роках відбувалася поступова територіальна гомогенізація результатів виборів, 

зокрема відчутно з 2002 до 2007 років (див. табл. 4.2). Це означає, що націоналізація 

партійної системи країни вилилася у менші середні відхилення на дільницях від 

середніх по Україні результатів виборів. Водночас картина не є повною без 

врахування регіональних відмінностей індексу територіальної гомогенізації. 

Проаналізувавши дані за областями, попри незначні варіації в різних регіонах, слід 

звернути увагу на існування двополюсної системи в 2006-2012 роках та однополюсної 

в 2002 та 2014 роках. Зокрема у 2002 році відхилення результатів голосування від 

середнього по країні в Донецькій та Луганській областях були співмірними з 

відхиленнями в інших регіонах країни, тоді як галицькі області були єдиним полюсом 

за рахунок ідеологічно зміщеного вправо політичного вибору. В 2006, 2007 та 2012 

роках, попри зменшення відмінностей у голосуванні між регіонами України загалом, 

в цих двох регіонах показники відхилення залишилися високими. В 2014 році, в 

галицьких областях рівень сумарних відхилень зблизився з середнім по Україні, тоді 

як на територіях Донецької та Луганської областей сумарний показник територіальної 

гомогенізації залишився низьким. Також його значення в 2014 показує відносно 

слабку гомогенізацію в Харківській області.  
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Таблиця 4.2. Середнє абсолютне відхилення результатів виборів від середнього по Україні 

поділене на два для країни загалом та окремо для Галичини та Донбасу межах кордонів областей 

(складено автором) 

 

 

Однак, зростаюча територіальна гомогенність політичного вибору на 

національному рівні свідчить лише про ефекти націоналізації політичних партій, але 

не нівелює географічних відмінностей в результатах виборів (Dobysh, 2018d). 

Картографування індексу Лі для виборчих дільниць розкриває більш детально 

територіальну динаміку поляризації політичних поглядів в Україні, яка відбувалася 

паралельно з територіальною гомогенізацією. В 2002-2007 роках варто звернути увагу 

на слідування територіальної поляризації міжвоєнному кордону Польщі та СРСР в 

Західних областях, а в 2006-2014 виділяється значимість адміністративних кордонів 

Донецької та Луганської областей. В 2014 році найбільша дистанція від середніх по 

Україні результатів була також обрамлена кордонами Харківської області, а в 2007-

2014 слід відмітити високий, порівняно з попередніми роками, рівень відхилень на 

територіях, де компактно проживають національні меншини в Закарпатській, 

Чернівецькій та Одеській областях. Відповідно, територіальна гомогенізація та 

поляризація не були стабільними трендами в досліджуваний період та відчутно 

різнилася територіально. 

Особливої уваги заслуговують парламентські вибори 2012 року (див. рис. 4.12), 

коли на картосхемі максимальних відхилень від середніх по Україні результатів 

виборів проявляється історичний кордон Галичини (без північних районів 

Тернопільської області) та адміністративні кордони Луганської та Донецької 

областей. Звернення до матеріалів по справі П. Манафорта, який розробляв 

електоральну стратегію Партії регіонів в цей час, показують, що акцент робився на 

Вибори 2002 Вибори 2006 Вибори 2007 Вибори 2012 Вибори 2014

Україна 0.42 0.37 0.29 0.29 0.28

Донбас 0.42 0.49 0.49 0.43 0.48

Галичина 0.55 0.50 0.48 0.41 0.29



158 
 

стратегічному використанні географічного масштабу. Зокрема проводилася 

реорганізація партії з акцентом на локальних осередках й інтеграції місцевих еліт у 

партійну структуру. Як ми бачимо на Рис. 4.12 ця стратегія принесла успіх на півночі 

Тернопільської області, яка на попередніх виборах демонструвала аналогічні до 

галицької частини області результати.  

Документи по справі П. Манафорта також допомагають краще зрозуміти 

встановлення двополюсної моделі територіальної поляризації. Аналітичні записки та 

стратегічні рекомендації П. Манафорта показують, що в електоральній стратегії 

виходу Партії регіонів на політичну арену ключовим було об’єднання усіх місцевих 

адміністративних, олігархічних та бізнес еліт, які відчували небезпеку від нової влади 

внаслідок Помаранчевої революції в єдину групу за інтересами під крилом Партії 

регіонів (Dobysh, 2018d). Щодо широких верств населення, то наголошувалося на 

протиставленні відсутності змін на місцях у повсякденному житті людей заявам 

«Помаранчевих» лідерів. Відповідно, головний стратегічний хід П. Манафорта 

полягав у національно-локальному альянсі, який вибудовувався з фокусом на 

південний-схід в 2006-2007 роках та на всю Україну в 2012 році. Адміністративні 

кордони обрамлюють особливості цього «альянсу» і відповідно повний контроль та 

залученість еліт Донецької та Луганської областей в структуру Партії регіонів, повний 

контроль над усіма місцевими каналами інформації та формальними і неформальними 

інститутами виливався у поляризацію по лінії кордонів цих областей.  

В Галичині в електоральній кампанії 2012 року можна побачити інший 

стратегічний підхід до мобілізації виборців. Як уже попередньо зазначалося в 

третьому розділі, дослідження А. Полякової (2014) показують, що мобілізація ВО 

«Свободою» електорату цього регіону відбувалося на основі розбудови низової 

мережі організацій, зустрічей, подій, таборів, підтримки місцевих активістів в регіоні. 

Також аналогічна стратегія використовувалася у великих містах серед молодого 

населення. Відповідно стратегічне використання географічного масштабу є одним з 

ключових для електорального успіху партій.  
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Рис. 4.12. Відхилення результатів виборів від середніх по Україні показників на парламентських 

виборах 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць (тільки дільниці, де індекс Лі вище 40) 

(розроблено автором в QGIS) 

Також територіальні особливості територіальної поляризації та гомогенізації 

підтримують запропоновану в третьому розділі тезу, що не існує стабільних проявів 

історичних та адміністративних кордонів. Вони проявляються у конкретних 

контекстах та у випадках конкретних електоральних стратегій. Так, історичний 
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кордон проявився сильніше від сучасного адміністративного поділу на півночі 

Тернопільської області в 2012 році. Тоді як у 2002-2014 роках адміністративні 

кордони Донецької та Луганської областей були важливішими від їх історичних 

особливостей розвитку та зокрема, аж ніяким чином, не слідували кордонам 

індустріального Донбасу чи Слобожанщини та не залежали від внутрішньообласних 

етнічних чи мовних поділів. Варто зауважити, що ці дві області голосували по різному 

до 2006 року.  

Зокрема в 2002 році лише Донецька область відзначалася високим рівнем 

підтримки  об’єднання партій «За Єдину Україну», а на президентських виборах 1999 

року (в другому турі) Донецька область голосувала за Л. Кучму, а Луганська за П. 

Симоненка. Саме стратегічне використання географічного масштабу та контексту 

Партією регіонів вилилося у лінії територіальної поляризації та Донецьку та 

Луганську області як єдиний полюс. Такі фіксовані поділи можуть мати довгострокові 

наслідки, що і проявилося на виборах 2014 року та ймовірно буде видимим і в 

електоральній географії України на виборах 2019 року. Елементи політики масштабу 

та спроби використання уявлених географій в мобілізації виборців були присутні й на 

виборах до 2006 року, але конфігурація еліт та відносини еліт центру та периферії 

були зовсім іншими, що і виливалося в зовсім іншу територіальну конфігурацію 

волевиявлення населення. Наприклад, фактично новий електоральний цикл, який 

прийшов на зміну поділу на основі ставлення до комуністів, розпочався з політичної 

реклами перед виборами 2002 року, яка показувала територію України поділену на 

три зони, які були підписані як «три сорти українців». За Кітчельтом це можна 

трактувати як спробу кристалізувати розлом щодо того як розуміється громадянство.  

Однак, слід розрізняти вживання поняття «розлом» post hoc, як пояснення 

відмінностей у голосуванні, від розломів серед еліт, які виливаються у пошуки 

способів мобілізації населення з використанням різних електоральних стратегій, 

географічна сутність яких є очевидною. Відповідно в 2000 році блок «За Єдину 

Україну» з лозунгом «трьох сортів українців» мобілізував лише Донецьку область, де 
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партійні структура була переплетена з місцевими олігархічними та адміністративними 

елітами, тоді як у 2006-2007 роках, інша конфігурація центр-периферійних відносин 

та групування адміністративних та фінансових еліт у південно-східній Україні 

вилилася в інше структурування території України.  

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Дослідження політичної поведінки в соціальних мережах підтвердило тезу, 

що доступ до великої кількості альтернативних джерел інформації не стирає 

територіальних відмінностей у їх виборі. Населення на непідконтрольних територіях 

в соціальних мережах частіше використовує проросійській джерела інформації, 

адміністративні межі теж мають значення і території Донецької та Луганської 

областей, які залишилися під контролем, мають відчутно вищий рівень підписки на 

проросійські сторінки ніж користувачі соціальних мереж в сусідніх містах прилеглих 

областей.  

2. Інформаційний вплив на населення в Інтернеті є важливим інструментом 

геополітичного впливу та дослідження політичної поведінки в соціальних мережах 

розкриває відмінності в регіональних контекстах політичних поглядів населення.  

3. Аналіз явки населення на виборах показав три важливі відмінності у її рівні, 

які часто упускаються з уваги в електорально-географічних дослідженнях України. 

Перше, рівень мобілізації населення південно-сходу країни є набагато нижчим ніж 

північно-заходу. Друге, явка у містах набагато нижча ніж на периферії. Третє, на 

територіях, де у структурі населення вагому частину складають національні меншини 

явка на вибори теж є нижчою.  

4. Якщо додати частку голосів відданих за партії, які не пройшли в парламент 

та явку на виборах, то в 2014 році на південному-сході країни більше двох-третіх 

населення не відчуло залученості у політичний процес за рахунок свого голосу. 
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5. Аналіз варіації відхилень результатів кожної з партій на виборчій дільниці від 

середнього по Україні, усереднений для країни загалом та окремо для регіонів 

показує, що попри те, що на національному рівні в 2002-2014 роках відбувалася 

територіальна гомогенізації електоральної поведінки, то в окремих регіонах 

продовжувалася територіальна поляризація.  

 

Основні наукові результати розділу представлено в працях автора, які в списку 

використаних джерел зазначені під номерами 91, 95, 96, 97.  
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційного дослідження було проаналізовано можливості 

використання в електорально-географічних дослідженнях України таких теоретичних 

моделей пояснення територіальних відмінностей в політичних поглядах як 

композиційного ефекту та ефекту контексту, ефекту сусідства і друзів та сусідів, теорії 

розломів та теорії місця. Також було розкрито можливості міждисциплінарного 

діалогу в рамках дослідження економічного голосування, теорії моральних засад, 

ідентичності як ключової проблеми у формуванні політичних поглядів та моделі лійки 

причинності як комплексного пояснення електоральної поведінки. Було здійснено 

картографічний аналіз на рівні виборчих дільниць парламентських виборів 2002-2014 

років, аналіз внутрішньообласної варіації електоральної поведінки та електоральних 

траєкторій міст обласного підпорядкування та адміністративних районів між 

національно-демократичним та проросійським і комуністичним полюсами 

електоральних альтернатив на парламентських виборах 2002-2014 років, кластерний 

аналіз динаміки зміни територіальної структури електоральних вподобань та 

проникності електоральних поділів, аналіз територіальної гомогенізації та поляризації 

політичних поглядів у 2002-2014 роках, аналіз територіальних відмінностей у явці на 

вибори та підтримки партій, які не подолали виборчого порогу, а також аналіз 

територіальних закономірностей політичної поведінки населення у соціальних 

мережах на прикладі реакцій на Революцію Гідності та війну на сході України. 

Найважливішими висновками дисертаційного дослідження є:  

1. Ми пропонуємо використовувати концепт «географічний масштаб» для 

кращого розуміння територіальних відмінностей у політичних поглядах, що включає 

як переплетеність впливу контекстів на різних географічних рівнях на індивідуальну 

політичну поведінку, так і політику масштабування в електоральних стратегіях 

політичних партій. Попри мультимасштабність географічного місця як чинника 

електоральної поведінки в теорії Дж. Егню, ми схиляємося до розуміння відмінностей 



164 
 

між місцем та регіоном, які пропонує А. Паасі, а саме регіон є територіальною формою 

довшої історичної тривалості, є інституціоналізованим та проявляється у 

самосвідомості мешканців. Ключовими для дослідження територіальних 

відмінностей у політичних поглядах є  розуміння місця та регіону як контекстів, які 

впливають на політичний вибір та відмінностей у прояві композиційних 

характеристик населення на електоральну поведінку залежно від цих контекстів, а не 

в країні загалом. Також ми прийшли до висновку, що семантична багатозначність 

поняття «розлом» заважає адекватному використанню цього терміну як категорії 

аналізу, тому ми пропонуємо розрізняти між собою структурний, політичний та 

електоральний розломи. Метафорична сила цього поняття також вказує на те, що 

«розлом» це не просто поділ серед населення чи еліт, а поляризована лінія, яка 

кристалізується, набуваючи довшої часової тривалості. Структурний розлом ми 

розуміємо в логіці теорії Ліпсета-Роккана, як вплив разючих історичних змін на 

структуру суспільства та характер політичних процесів та доповнюємо ідеєю Т. 

Зарицькі про вирішальну роль периферійності географічного положення у 

структуруванні суспільства та еліт. Структурні розломи виливаються у політичні 

розломи серед еліт за ідеологією, інтересами чи характером центр-периферійних 

відносин, що перетікає у формування партійної системи. Необхідність мобілізувати 

населення задля кристалізації лінії політичних розломів виливається у експлуатацію 

протирічь та поділів у суспільстві, а необхідність утримувати владу в своїх руках веде 

до спроб кристалізувати відмінності у політичних поглядах в електоральний розлом.  

2. Домінування в академічному дискурсі ідей мовного та етнічного розломів 

українського суспільства та регіональної поляризації політичних поглядів як 

результату відмінності композиції населення не дає змоги усвідомити переплетеності 

впливу контекстів на різних географічних рівнях та стратегічного використання 

політичними партіями географічного масштабу для формування електорального 

розлому. На нашу думку, сумнівним в такому ключі є й саме використання поняття 

«розлом» для трактування кореляції поділів за національністю та мовою з 
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результатами виборів. Такі типи досліджень повинні ставити питання як пошук 

ефективності експлуатації політичними партіями базових соціально-демографічних 

поділів країни, а не фундаментальних структурних розломів, які визначають 

політичне життя та національне будівництво. Водночас ми погоджуємося з тим, що 

зовнішньополітичні орієнтації, виходячи з периферійності географічного положення 

України, є ключовими у структуруванні політичних поглядів та формуванні розломів. 

Також ми критично ставимося до узагальнень, щодо впливу композиційних 

характеристик на електоральну поведінку, які виходять зі штучного поділу території 

країни на різну кількість регіонів, слідуючи існуючим адміністративним межам 

(найчастіше на обласному рівні), що заважає зрозуміти саму природу територіальних 

відмінностей у політичних поглядах. Іншими словами це упускає з виду територіальну 

організацію електоральних кампаній та самих партій, стратегічне використання 

політичними силами різних географічних масштабів, особливості географічного місця 

як посередника між індивідуальною поведінкою та впливом контекстів на різних 

географічних рівнях.  

3. Наше емпіричне дослідження підтверджує тезу про гетерогенність 

внутрішньообласних електоральних вподобань, з консолідацією голосування в 

середині регіонів лише в Донецькій та Луганській областях як одному полюсі в 2006-

2014 роках (за виключенням голосування за СПУ в кількох південних районах 

Донецької області в 2006 та 2007 роках) та в трьох галицьких областях в 2002-2014 

роках (за виключенням Турківського району в 2002 та північних територій 

Тернопільської області, які є історичною Волинню в 2012 році). Ба більше, 

внутрішньообласні відмінності в електоральних вподобаннях не обов’язково 

слідують припущенням, щодо впливу мовного чи етнічного чинників на електоральну 

поведінку на національному рівні та показують, що як й історичні, так і сучасні 

адміністративні кордони створюють контексти, які впливають на політичні погляди. 

Ми виявили стійкі та тимчасові локальні географічні місця, які випадають з 

регіональних закономірностей  голосування на парламентських виборах 2002-2014 
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років, а також випадки, коли динаміка електоральної поведінки вказує на однаковість 

регіональних контекстів для кількох областей або ж про відмінність регіонального 

контексту в рамках однієї області. Аналізуючи електоральні траєкторії районів та міст 

обласного підпорядкування в 2002-2014 роках ми виявили внутрішньообласні 

особливості структурування партіями території країни та групи районів та міст, які 

реагували на зміну політичних контекстів однаково.  

4. Картографічний аналіз показав, що історичні кордони проявляються у 

випадку голосування за комуністів, проросійські сили і націоналістичні політичні 

партії, але не мають вагомо значення для інших політичних сил (за виключенням 

відсутності підтримки Блоку Литвина на Галичині на виборах 2007 року). Вагомим 

уточненням є накладення декількох контекстів та сучасних адміністративних меж на 

ці закономірності. Так, північні території Тернопільської області (не були в складі 

Австрійської імперії та не є історичною Галичиною) лише в 2012 році показали 

відчутну різницю в електоральних вподобаннях від галицьких районів області. У 

Закарпатській та Чернівецькій областях, які також були відділені кордоном і від 

Російської імперії, і від СРСР у міжвоєнні роки, кордон проявляється лише у 

відсутності підтримки комуністів, тоді як Партія регіонів зовсім по-іншому 

використовувала обласний та локальний контексти політичного вибору і здобувала 

вагому підтримку в окремих місцях. В цих областях унікальний регіональний та 

локальний контексти виливаються у нижчий рівень підтримки політичних сил, 

риторика яких відчутно зміщена в правий ідеологічний спектр. Внутрішній поділ 

Чернівецької області на частину, яка була у складі Австрійської імперії та частину, 

яка належала до Російської імперії проявляється лише у голосуванні за комуністів. Це 

підтверджує обмеженість впливу історичних кордонів та важливість сучасних 

адміністративних поділів. Наше дослідження показало, що на парламентських 

виборах 1994-2002 років домінувало обрамлення електоральної поведінки 

адміністративними кордонами областей, а в 2006-2014 відчутним був прояв 

адміністративних кордонів на районному рівні.  
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5. Ми стверджуємо, що ефект друзів та сусідів має обмежений прояв в Україні, 

в той час як доцільніше говорити про ефект голосування «за свого», який по-різному 

масштабується політичними партіями та кандидатами та доповнюється 

використанням та накладанням впливу інших чинників електоральної поведінки та 

контекстів в яких вона відбувається. Проаналізовані приклади показують локальний 

рівень масштабування у випадку голосування за Блок Литвина, масштабування до 

рівня меж адміністративного району у випадку місця народження А. Мартинюка та 

голосування за КПУ, масштабування на регіональний рівень у випадку місця 

народження В. Ющенка та голосування за НУ та макрорегіональне масштабування і 

стратегічне використання ефекту голосування «за свого» Партією регіонів.  

6. Кластерний аналіз показав, що можна виділити два періоди з відмінною 

територіальною структурою електоральної поведінки населення України. У 1991-2002 

роках постійно відбувалися зміни територіальних конфігурацій електоральних 

вподобань з наявністю лише одного стійкого полюсу – трьох галицьких областей, та 

ключовим було використання адміністративного ресурсу і договори з регіональними 

адміністративними, політичними та бізнесовими елітами. Після Помаранчевої 

революції, на парламентських виборах 2006-2014 років, сформувалася двополюсна 

територіальна структура та кристалізувалася лінія поділу на південний-схід та 

північний-захід. Вибори 2014 року, хоча часто підсумовуються як територіальна 

гомогенізація політичних поглядів, слідували тій же лінії поділу на схід та захід. 

Важливою зміною є лише характер проникності цього поділу. Якщо в 2002-2012 роках 

комуністичні та проросійські сили мали вищий рівень проникності на рівні виборчих 

дільниць в північно-західній частині країни, то в 2014 році партії з національно-

демократичною та проєвропейською риторикою мали більшу проникність в південно-

східній Україні. Кластерний аналіз на рівні дільниць також показує, що якщо в 2002 

році більшість територіально згуртованих кластерів мали домінацію однієї політичної 

сили в кластері, то в 2006-2012 роках більшість кластерів мали різнорідні політичні 
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погляди з переважанням підтримки однієї партії, а в 2014 роках більшість кластерів 

мала різнорідні електоральні вподобання з різними конфігураціями коаліцій партій.  

7. Дослідження політичної поведінки в соціальних мережах підтвердило тезу, 

що доступ до великої кількості альтернативних джерел інформації не стирає 

територіальних відмінностей у їх виборі. Населення на непідконтрольних територіях 

в соціальних мережах частіше використовує проросійській джерела інформації, 

адміністративні межі теж мають значення і території Донецької та Луганської 

областей, які залишилися під контролем мають відчутно вищий рівень підписки на 

проросійські сторінки ніж користувачі соціальних мереж в сусідніх містах прилеглих 

областей. З огляду на те, що досліджений нами характер політичної поведінки 

населення у соціальній мережі «ВКонтакті» виявив її пасивність (відсутність дискусій 

та коментарів, але наявність підписки на велику кількість сторінок з політичним 

контентом), то інформаційний вплив на населення в Інтернеті є важливим 

інструментом геополітичного впливу. Контент-аналіз проросійських сторінок 

показав, що таким чином формується образ України як «іншого», неспроможної 

держави та використовуються емоційно забарвлені ярлики України як ворога. В той 

же час образ Росії подається крізь призму її геополітичної сили (як можливість дати 

відсіч ворогам), культурно-історичної близькості та пропагується образ Новоросії, як 

регіону, який історично включений у підпорядкування Москві, а не Києву як центру. 

США та НАТО висвітлюються як головні вороги, в той час як Європа подається не у 

світлі ворога, а двояко – з однієї сторони крізь призму «моральної деградації» 

(критика українських євроінтеграційних прагнень), а з іншої – як «важливий інший» 

(крайні ліві та крайні праві, які підтримують Росію та наявність «справжньої» Європи, 

яка близька Росії).  

8. Аналіз явки населення на вибори показав три важливі відмінності у її рівні, 

які часто упускаються з уваги в електорально-географічних дослідженнях України. 

Перше, рівень мобілізації населення південно-сходу країни є набагато нижчим ніж 

північно-заходу. Друге, явка у містах набагато нижча ніж на периферії. Третє, на 
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територіях, де у структурі населення вагому частину складають національні меншини 

явка на вибори теж є нижчою. Це створює проблеми представленості населення у 

парламенті. Ба більше, додатковий картографічний аналіз частки голосів відданих за 

партії, які не проходити у парламент у 2002-2014 роках показав, що на територіях 

компактного проживання угорської, румунської, молдовської, болгарської та 

гагаузької меншин цей показник значно вищий, а в 2014 році за цим показником 

виділяється і південний-схід країни. Якщо додати частку голосів відданих за партії, 

які не пройшли в парламент та явку на виборах, то в 2014 році на південному-сході 

країни більше двох-третіх населення не відчуває залученості у політичний процес за 

рахунок свого голосу.   

9. Аналіз варіації відхилень результатів кожної з партій на виборчих дільницях 

від середнього по Україні, усереднений для країни загалом та окремо для регіонів, 

показує, що попри те, що на національному рівні в 2002-2014 роках відбувалася 

територіальна гомогенізації електоральної поведінки (нижчі сумарні середні 

відхилення від середнього по Україні), то в окремих регіонах територіальна 

гомогенізація зменшувалася або залишалася стабільно високою. Таким чином на 

парламентських виборах 2006 року з’явився Донбас у межах адміністративних 

кордонів Донецької та Луганської областей, як полюс, а галицькі області продовжили 

бути полюсом. Якщо в 2014 році Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська 

області гомогенізувалися, зменшивши відмінність від середніх по Україні результатів 

виборів, то території Донецької та Луганської областей залишилися територіально 

поляризовані, як і зросла поляризація Харківської області. Це ще раз підтверджує, що 

електоральний поділ на південний-схід та північний-захід з галицьким та донбаським 

полюсами не є постійною та єдино можливою територіальною структурою 

відмінностей у політичних поглядах, що залежить від політичного контексту та 

стратегічного використання політичними силами географічного масштабування своїх 

електоральних кампаній.  
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Результати дисертаційного дослідження сприяють розвитку подальших 

електорально-географічних досліджень, зокрема наголошують на важливості 

розуміння географічних контекстів політичних поглядів та стратегічного 

використання політичними партіями географічного масштабування в електоральних 

кампаніях і партійній структурі та організації. Адекватне розуміння впливу 

композиційних характеристик, на нашу думку, можливе лише за умови їх аналізу в 

рамках конкретних географічних контекстів. Географічні закономірності перетікання 

голосів від партії до партії, динаміки явки на виборах залежно від регіону та 

локального контексту, географічні аспекти інтенсивності електоральних кампаній та 

особливості використання адміністративного ресурсу, стратегічне використання 

географічного масштабу політичними партіями є важливими для розуміння 

електоральної поведінки населення України питаннями, які, використовуючи 

напрацювання цього дослідження, можуть бути розвинені у подальших студіях 

територіальних відмінностей у політичних поглядах. Результати дослідження можуть 

бути використані при викладанні курсів з політичної та електоральної географії та для 

підвищення політичної освіченості населення країни.  
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ДОДАТКИ 

 

  



 

Додаток А 

Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки на 

парламентських виборах 2002-2014 років  

 

Рис. А.1. Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки населення 

Закарпатської області на парламентських виборах в 2002-2014 роках (розроблено автором 

в Microsoft Power BI на основі даних ЦВК) 

 

 



 
 

 

 

Рис. А.2. Внутрішньорегіональна гетерогенність електоральної поведінки населення 

Чернівецької області на парламентських виборах в 2002-2014 роках (розроблено автором в 

Microsoft Power BI на основі даних ЦВК) 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. А.3. Відмінності в голосування між містами та районами галицьких та волинських областей на парламентських виборах 

2007 та 2012 року (розроблено автором в MS Power BI на основі даних ЦВК) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Рис. А.4. Електоральні траєкторії міст Черкаської та Одеської областей в 2002-2012 та Волинської і Рівненської областей в 

2002-2006 роках (розроблено автором в MS Power BI на основі даних ЦВК) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Рис. А.5. Групування районів Одеської області за подібністю електоральних траєкторій на парламентських виборах 2002-

2012 років (розроблено автором в MS Power BI на основі даних ЦВК)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток Б 

Прояв історичних, адміністративних та електоральних кордонів в електоральній поведінці 

населення України у 2002-2014 роках 

 

 

 
 

Рис. Б.1. Виборчі дільниці на яких перемогу здобула КПУ на парламентських виборах 2002 року та СПУ на парламентських 

виборах 2006 року (розроблено автором у QGIS) 

 

 



 
 

 

 
Рис. Б.2. Прояви міжвоєнного кордону СРСР та кордону провінції Галичина Австрійської імперії в результатах підтримки 

КПУ та Партії регіонів на парламентських виборах 2012 року  (розроблено автором у QGIS)



 

Додаток В 

Кластерний аналіз результатів виборів 2002-2014 років 

 

Таблиця В.1  

Середні значення результатів для окремих партій при кластеризації методом к-

середніх парламентських виборів 2002, 2012 та 2014 років (к=8)* 

 

 

*Складено автором  

Партія Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Кластер 7 Кластер 8

2002 рік

КПУ 45.61% 5.09% 10.55% 10.81% 25.29% 1.36% 26.57% 13.15%

Наша Україна 5.49% 53.99% 4.93% 15.22% 5.65% 76.55% 9.38% 28.88%

БЮТ 1.91% 14.65% 1.66% 6.59% 2.20% 7.50% 3.67% 11.12%

СПУ 4.37% 3.09% 3.68% 42.08% 4.64% 0.66% 4.65% 10.13%

За Єдину Україну 10.30% 6.68% 62.72% 7.44% 35.03% 3.67% 8.04% 7.15%

Єдність 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 0.00%

Озиме покоління 1.46% 0.65% 0.38% 0.38% 0.94% 0.17% 3.50% 1.69%

СДПУ(о) 7.80% 3.12% 2.11% 2.27% 4.72% 1.66% 11.27% 4.70%

Руський блок 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% 0.00% 0.00%

Блок Н. Вітренко 3.34% 1.10% 1.33% 1.00% 2.72% 0.41% 5.05% 2.60%

Партія Зелених 1.22% 0.58% 0.65% 0.54% 1.09% 0.31% 2.27% 1.13%

2012 рік

Партія Регіонів 50.13% 25.38% 5.54% 13.37% 47.16% 32.45% 15.33% 70.15%

Батьківщина 8.80% 36.79% 37.09% 49.85% 22.96% 19.41% 32.75% 5.83%

УДАР 6.82% 11.36% 13.25% 12.67% 9.28% 14.84% 23.57% 4.11%

КПУ 26.06% 11.56% 1.69% 6.21% 10.84% 20.39% 7.75% 14.17%

ВО Свобода 1.56% 5.02% 36.60% 10.00% 2.63% 4.59% 13.33% 0.88%

Радикальна партія 0.77% 2.50% 0.50% 1.31% 1.05% 1.49% 1.21% 0.51%

Наша Україна 0.41% 1.78% 2.87% 2.11% 1.06% 0.80% 1.45% 0.33%

2014 рік

Народний Фронт 19.40% 37.64% 19.43% 18.80% 10.59% 6.40% 29.34% 24.02%

БПП 37.31% 18.94% 18.61% 20.78% 18.17% 11.94% 22.46% 21.54%

Самопоміч 4.53% 5.91% 3.44% 3.97% 7.22% 4.33% 12.49% 20.89%

Опозиційний блок 2.94% 1.43% 4.13% 5.03% 19.56% 37.91% 2.37% 2.51%

Радикальна партія 7.83% 9.30% 11.86% 16.36% 7.18% 5.87% 7.51% 4.24%

Батьківщина 6.09% 7.46% 17.40% 7.47% 4.34% 3.12% 5.79% 4.93%

КПУ 2.11% 0.96% 2.54% 3.80% 8.38% 9.93% 1.69% 1.82%

Заступ 5.83% 4.50% 7.62% 7.36% 3.42% 2.54% 2.14% 0.72%

Сильна Україна 2.46% 1.24% 3.06% 3.55% 7.22% 6.31% 1.37% 1.41%



 
 

 

Рис. В.1. Результати кластеризації на рівні виборчих дільниць результатів парламентських виборів 2014 року методом к-

середніх (к=8) (розроблено автором  в QGIS)



 
 

 

Рис. В.1. (продовження)  



 
 

 

Рис. В.2. Результати кластеризації на рівні виборчих дільниць результатів парламентських виборів 2012 року методом к-

середніх (к=8) (розроблено автором у QGIS) 



 
 

 

Рис. В. 2. (продовження) 



 
 

 

Рис. В.3. Результати кластеризації на рівні виборчих дільниць результатів парламентських виборів 2002 року методом к-

середніх (к=8) (розроблено автором в QGIS) 



 
 

 

Рис. В. 3. (продовження) 



 
 

 

 

 

Рис В.4. Кластеризація результатів парламентських виборів у 2002-2012 роках методом к-середніх на рівні районів та міст 

обласного підпорядкування (розроблено автором  у   QGIS)



 
 

Додаток Г 

Картографування переможців парламентських виборів 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць 

 

Рис. Г.1. Партії переможці на виборчих дільницях на парламентських виборах 2002 року 



 
 

 

Рис. Г.2. Партії переможці на виборчих дільницях на парламентських виборах 2006 року 



 
 

 

Рис. Г.3. Партії переможці на виборчих дільницях на парламентських виборах 2007 року 



 
 

 

Рис. Г.4. Партії переможці на виборчих дільницях на парламентських виборах 2012 року 



 
 

 

Рис. Г.5. Партії переможці на виборчих дільницях на парламентських виборах 2014 року 



 
 

Додаток Д 

Додаткова інформація дослідження політичних поглядів у соціальних мережах 

 

Таблиця Д.1.  

Описова статистика підписки на топ-5 ідеологічно протилежних публічних сторінок та груп «ВКонтакті» за досліджуваними 

містами та територіями (складено автором) 

 

Жінки Чоловіки Загалом Частка Жінок Чоловіків Загалом Частка

Єнакієве 85,975 23,566 3,054 3,291 6,345 26.92% 68 98 166 0.70%

Стаханів 

(Кадіївка) 79,121 18,240 1,259 1,722 2,981 16.34% 73 82 155 0.85%

Артемівськ 

(Бахмут) 77,474 15,992 837 1,083 1,920 12.01% 145 181 326 2.04%

Лисичанськ 105,398 20,624 904 1,096 2,000 9.70% 196 210 406 1.97%

Красноамійськ 

(Покровськ) 76,857 17,231 709 954 1,663 9.65% 199 225 424 2.46%

Старобільськ 18,796 7,102 224 347 571 8.04% 93 97 190 2.68%

Ізюм 51,511 11,740 208 287 495 4.22% 195 276 471 4.01%

Павлоград 111,587 34,069 330 394 724 2.13% 1,114 1,312 2,426 7.12%

Бердянськ 117,364 42,018 441 581 1,022 2.43% 1,142 1,336 2,478 5.90%

К-сть підписників на топ-5 

проросійських сторінок/груп

К-сть підписників на топ-5 

проукраїнських сторінок/груп

Непідконтрольні 

території

Повернені території

Території Донецької 

та Луганської 

областей де не було 

військових дій

Периферія сусідніх 

областей

Досліджувані 

території

Досліджувані 

міста

Населення, 

2015

К-сть 

профілів 

Вконтакті
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