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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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:  

 проаналізувати наявні теоретичні моделі пояснення територіальних 

відмінностей у політичних поглядах та їх придатність для українського 

контексту і провести аналіз академічного дискурсу щодо територіальних 

відмінностей у політичних поглядах населення України;  

 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;  

 дослідити внутрішньообласні відмінності електоральної поведінки, 

стійкість та змінність територіальних відмінностей у політичних поглядах 

населення і співвідношення між впливами різних географічних масштабів; 

 провести кластерний аналіз результатів виборів задля вивчення 

динаміки територіальної структури політичних вподобань, проникності чи 

непроникності електоральних поділів країни в 2002-2014 роках;  

 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;  

 дослідити чи політичні погляди в Україні територіально 

гомогенізувалися, чи поляризувалися в 2002-2014 роках;  

 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 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 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 дисертаційного 

дослідження полягає у закладених теоретико-методологічних основах 

дослідження територіальних відмінностей у 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 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 

загальним обсягом 6,1 д. а., серед яких 4 статті у наукових  виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України, 2 статті у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу, 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

територіальних відмінностей у політичних поглядах населення» 

висвітлено теоретичні підходи до пояснення територіальних відмінностей у 

політичних поглядах, зокрема, ефектів структури населення, контексту, 

ефекту сусідства, ефекту друзів та сусідів, теорій місця, 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, досліджень ідентичності та моделі лійки 

причинності.  

Українська електоральна географія має обмежений діалог з 

дослідженнями територіальних відмінностей у політичних поглядах в різних 

країнах світу та закордонними публікаціями по електоральній географії 

України. Ми вважаємо, що розуміння таких традицій електорально-

географічних досліджень як мікросоціології повсякденного життя, розломів у 

суспільстві та серед еліт, центр-периферійних відносин, географії 

нерівномірного розвитку, націоналізації партій та електорату і територіальної 

гомогенізації, місця та регіону як контекстів формування політичних поглядів 

є ключовим для нових електорально-географічних досліджень в Україні.  

Ми погоджуємося з тезою Дж. Егню, що географія не повинна 

звужуватися до аналізу територіального розподілу результатів голосування та 

пошуку статистичних взаємозалежностей між структурою населення певної 

території і наявними даними державної статистики з електоральними 

вподобаннями. Дослідження Дж. Егню, М. Шіна, Р. Джонстона та Ч. Патті 

показують багаторівневість впливу географічних контекстів на електоральну 

поведінку та стратегічне використання географічних масштабів політичними 

партіями. Електоральна поведінка обрамлена як ефектом друзів та сусідів 

(вплив місць народжень та проживання політиків) та сусідства (локальні 

закономірності передачі інформації, тиск локальних соціальних норм та 

місцева політична культура), так і регіональним та національним контекстами 

та є реакцією на електоральні стратегії політичних партій та кандидатів. 

Географічне місце, в теорії Дж. Егню, виступає посередником між індивідом 

та цими контекстними впливами.  

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. А географічний масштаб є 

поняттям, яке дає змогу об’єднати ці два впливи в цілісну картину 

обрамленості електоральної поведінки географічними факторами.  

Важливо, що електоральна поведінка за Ч. Тейлором не повинна 

зводитися до розуміння географії підтримки, а й стосуватися питання 

географії сили. На нашу думку, теоретичним містком між цими двома 

протилежними підходами до розуміння причин відмінностей у політичних 

поглядах може слугувати теорія розломів. Cемантична 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 і еліт в Центральній та Східній Європі. 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 

ліній політичних розломів виливається у експлуатацію протирічь та поділів у 

суспільстві, а необхідність утримувати владу в своїх руках або здобути її веде 



до спроб кристалізувати відмінності у політичних поглядах в електоральний 

розлом.  

У другому розділі – «Аналіз академічного дискурсу щодо 

територіальних відмінностей у політичних поглядах населення України» 

– ми виявляємо домінуючі в науковому дискурсі трактування відмінностей 

електоральної поведінки населення.  Це етнічний та мовний поділи, а також 

зовнішньополітичні орієнтації. Ми вважаємо, що ці фактори електоральної 

поведінки не є самодостатніми без аналізу історико-географічного контексту 

та електоральний стратегій політичних сил.  

Відмінності етнічного походження, рідної мови чи мови 

повсякденного вжитку, зовнішньополітичних орієнтацій та історичних 

досвідів в зарубіжній та вітчизняній літературі щодо регіональних 

відмінностей у політичних поглядах часто досліджуються з використанням 

ідентичності як категорії аналізу. Домінує акцентування уваги на регіональних 

варіаціях різних типів національної ідентичності, що інтерпретується як 

проблема національного будівництва та національної єдності.  В той час як 

багато праць трактують проблему ідентичності як ще один з розломів, мало 

хто звертає увагу на використанні політики ідентичності в цілях мобілізації 

електорату.  

Ще однією з домінуючих в академічній літературі щодо 

територіальних відмінностей у політичних поглядах населення України, є ідея 

регіональної поляризації та ефекту регіону як чинника електоральної 

поведінки. В даному випадку ефект регіону є нічим іншим, як статистичною 

взаємозалежністю між територіальною одиницею аналізу та результатами 

голосування за умови контролю композиційних характеристик цієї одиниці. 

Проблема полягає в тому, що дослідники вдаються до використання різних 

штучних поділів України на макрорегіони або використовують дані на рівні 

областей, що обмежує їх інтерпретативну силу. З однієї сторони це емпірично 

підтверджує географічні відмінності в електоральній поведінці, а з іншого 

заважає зрозуміти суть географічної складової у формуванні політичних 

поглядів та функціонуванні політичної системи загалом. Наприклад, вплив 

історичних кордонів може аналізуватися на основі агрегованих на рівні 

областей даних, не враховуючи, що історичні кордони в багатьох випадках не 

слідували сучасним адміністративним поділам.  

Регіональний чинник електоральної поведінки також має 

альтернативні інтерпретації. Зокрема частина дослідників говорить про те, що 

він є результатом відмінних історично сформованих політичних культур, інші 

ж наголошують, що це лише нестача композиційних характеристик, щоб 

створити комплексну статистичну модель. Альтернативно робляться спроби 

трактування електоральної поведінки через відмінності між регіональними 

економіками, структурою зайнятості, рівнем безробіття чи рівнем урбанізації. 

Однак, ми вважаємо, що такі дослідження є підміною понять причинності 

індивідуальної електоральної поведінки.  

У третьому розділі – «Територіальні відмінності електоральної 

поведінки населення України в 1994-2014 роках» – аналізуються 

внутрішньообласні відмінності електоральної поведінки в 2002-2014 роках, 

презентуються результати картографічного аналізу на рівні виборчих дільниць 

на парламентських виборах 2002-2014 років та кластерного аналізу для 

виборів 1991-2014 років.  

Наше дослідження показує вагомі внутрішньорегіональні відмінності, 

які ставлять під сумнів інтерпретативну силу впливу мовного та етнічного 

факторів на електоральну поведінку на рівні областей, як і проблематизують 

штучні поділи України на макрорегіони та узагальнення, які з них слідують. 

Ми виявили 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. 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 (напр., див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Електоральні траєкторії районів Черкаської та Волинської і Рівненської 

областей на парламентських виборах в 2002-2012 роках  

 



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 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 змогла здобути вагому 

підтримку в окремих місцях цих регіонів. 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. 

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 в районах 

розділених межею виборчих округів, адже лише в частині, де проводилася 

агітаційна кампанія партія отримувала значну перевагу.   

Дисертаційне дослідження також показує ключове значення 

масштабування ефекту голосування за свого політичними партіями та його 

компонування з використанням адміністративного ресурсу, локальної 

політики та ефекту друзів та сусідів. В 2002-2014 роках в Україні лише кілька 

політичних партій змогли масштабувати ефект голосування на рівень 

адміністративного району та вище. Варто зауважити, що для масштабування 

ефекту голосування за свого важливе значення має національний контекст. Це 

підтверджує динаміка прояву на електоральних мапах ефекту голосування за 

свого у випадку Нашої України в Сумській області та Комуністичної партії 

України в Любешівському районі Волинської області в 2002-2012 роках.  

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. Після Помаранчевої революції, на парламентських 

виборах 2006-2012 років, сформувалася двополюсна територіальна структура 

та кристалізувалася лінія поділу на південний-схід та північний-захід. Вибори 

2014 року слідували тій же лінії поділу. Важливою зміною є лише те, що, якщо 

в 2002-2012 роках комуністичні та проросійські сили мали вищий рівень 

проникності 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 погляди з переважанням 

підтримки однієї партії, а в 2014 роках більшість кластерів мала різнорідні 

електоральні вподобання з різними конфігураціями груп партій. 

 

Рис. 2. Результати кластеризації парламентських виборів 2014 року методом к-

середніх (к=2, к=4, к=8)  

 

У четвертому розділі – «Дослідження територіальних відмінностей 

в політичних поглядах населення України методом конкретних ситуацій 

(case studies)» – було встановлено, що Інтернет та соціальні мережі, даючи 

доступ до різних джерел інформації не стирають територіальних відмінностей 

у політичних поглядах, а навіть можуть їх поглиблювати та досліджено 

географічні закономірності явки на виборах і територіальної гомогенізації 

електоральної поведінки в 2002-2014 роках. Першою дослідженою 

конкретною ситуацією був прояв Революції гідності та війни на сході України 

в соціальних мережах. Результати показують, що кордон, який відмежовує 



підконтрольні та непідконтрольні території на сході країни проявляється і у 

розмежуванні вибору джерел інформації в соціальних мережах. Варто 

зауважити, що адміністративні межі Донецької та Луганської областей, як 

електорального полюсу в 2006-2014 роках, також проявлялися у вищому рівні 

підписки на проросійські сторінки ВКонтакті у 2015 році. З огляду на те, що 

соціальні мережі стали одним з інструментів геополітичного впливу, важливо 

розуміти, які повідомлення та геополітичні наративи пропагуються.  

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, 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», 

а з іншої як «важливий інший» (крайні ліві та крайні праві, які підтримують 

Росію та наявність «справжньої» Європи, яка близька Росії). 

Другою дослідженою ситуацією була географія явки на виборах, що 

доповнювалося географією представлення жителів різних територій в 

парламенті в 2002-2014 роках. Картографічний аналіз на рівні дільниць 

показав, що лінія поділу між південним-сходом та північним-заходом з 2006 

року стала найбільш чітким поділом у рівні мобілізації населення. Наступний 

поділ слідує лінії місто-село і поступово скорочується за рахунок нижчого 

рівня спаду явки в містах ніж на периферії. Третя лінія поділу відмежовує 

території Закарпатської та Чернівецької областей, де компактно проживають 

національні меншини угорців та румунів. Водночас географічний розподіл 

голосів відданих за партії, які не пройшли в парламент показує, що в 2014 році 

південний-схід був саме тим макрорегіоном, який віддав найбільше голосів за 

політичні сили, які не пройшли в парламент. Те ж саме стосується і районів та 

міст Чернівецької, Закарпатської та Одеської областей, де в структурі 

населення вагома частка національних меншин.  

Третій кейс полягав в аналізі територіальної гомогенізації 

електоральної поведінки в 2002-2014 роках, тестуючи гіпотезу про 

гомогенізуючий вплив націоналізації партійної системи та електорату. 

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 для кожної з областей 

показує, що в той час, як територія країни загалом мала менші відмінності від 

середнього по Україні значення, відбувалася регіональна територіальна 

поляризація і два полюси ставали більш віддаленими від результатів на 

дільницях розташованих в інших частинах країни (див. рис. 3). На 

парламентських виборах 2014 року попри те, що галицькі області показали 

близькі до середніх по Україні результатів, полюс в межах кордонів 

Луганської та Донецької областей залишився як і поляризувалися результати в 

окремих частинах Харківської та Запорізької областей.  

 
Рис. 3. Відхилення результатів виборів від середніх по Україні показників на 

парламентських виборах 2002-2014 років на рівні виборчих дільниць (тільки ті 

дільниці, де індекс Лі вище 40) 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота полягала у дослідженні політико-географічного 

аспекту територіальних відмінностей у політичних поглядах населення 

України на основі картографічного та кластерного аналізу на рівні виборчих 

дільниць, аналізу внутрішньообласної варіації електоральної поведінки та 

електоральних траєкторій територій між полюсами електоральних 

альтернатив, гомогенізації політичної поведінки, просторового аналізу явки на 

вибори та територіальних аспектів поведінки населення у соціальних мережах. 

Найважливішими висновками дисертаційного дослідження є: 

1. Пропонується використовувати поняття «географічний масштаб» 

для кращого розуміння територіальних відмінностей у політичних поглядах, 

що включає як переплетеність впливу контекстів на індивідуальну політичну 



поведінку на різних географічних рівнях, так і політику масштабування в 

електоральних стратегіях політичних партій. 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 уточнено поняття 

розлом в електорального-географічних дослідженнях, пропонуючи розрізняти 

електоральні, політичні та структурні розломи.  

2. Домінування в академічному дискурсі ідей мовного та етнічного 

розломів українського суспільства є спрощеною моделлю, що не дає змоги 

усвідомити переплетеності впливу контекстів на різних географічних рівнях та 

стратегічного використання політичними партіями географічного масштабу 

для формування електорального розлому.  

3. 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 рр.) і в трьох галицьких областях в 

2002-2014 роках (за виключенням Турківського району в 2002 р. та північних 

територій Тернопільської області, які є історичною Волинню в 2012 р.). 

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 історичні, 

так і сучасні адміністративні кордони створюють контексти, які мають 

значення.  

Запропонований інструмент створення електоральних траєкторій 

географічних місць між двома полюсами електоральних альтернатив в Україні 

на парламентських виборах 2002-2014 років показує, що зміна національного 

політичного контексту 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.  

4. 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 в Галичині на виборах 

2007 року). На парламентських виборах 1994-2002 років домінувало 

обрамлення електоральної поведінки адміністративними кордонами областей, 

а в 2006-2014 був відчутним прояв адміністративних кордонів на районному 

рівні.  

5. Ефект друзів та сусідів має обмежений прояв в Україні, тоді як 

доцільніше говорити про ефект голосування за «свого», який по-різному 

масштабується політичними партіями та кандидатами. 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 масштабування 

і стратегічне використання ефекту голосування за «свого» Партією регіонів.  

6. Кластерний аналіз показав, що територіальна структура в 1991-2002 

роках відрізняється від двополюсної моделі, яка сформувалася за 

Помаранчевої революції 2004 року. Також він показав різну конфігурацію 

кластерів за співвідношенням голосів відданих за різні партії. 

7. Дослідження політичної поведінки в соціальних мережах 

підтвердило тезу, що доступ до великої кількості альтернативних джерел 

інформації не стирає територіальних відмінностей у їх виборі. 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 в сусідніх містах 

прилеглих областей. Інформаційний вплив на населення в Інтернеті є 

важливим інструментом геополітичного впливу на формування політичних 

поглядів.  

8. 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 

частку складають національні меншини явка на вибори теж є нижчою. Це 

створює проблеми представлення населення у парламенті. 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 відчули 

залученості у політичний процес за рахунок свого голосу.  

9. 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 гомогенізація електоральної поведінки, в 

окремих регіонах територіальна гомогенізація зменшувалася або залишалася 

стабільно високою поляризація населення.  

Результати дисертаційного дослідження сприяють розвитку 

подальших електорально-географічних досліджень. Географічні 

закономірності перетікання голосів від партії до партії, динаміка явки на 

виборах залежно від регіону та локального контексту, географічні аспекти 

інтенсивності електоральних кампаній, особливості використання 

адміністративного ресурсу та 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 загалом.
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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 – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі проаналізовано територіальні відмінності у 

політичних поглядах населення України. Використовуючи методи кластерного 

та картографічного аналізу, з’ясовано особливості прояву історичних, 

адміністративних та електоральних кордонів.  

Запропоновано аналіз електоральних траєкторій географічних місць 

між полюсами електоральних альтернатив як аналітичний інструмент 

групування територій за реакцією на зміни політичного контексту та аналізу 

динаміки електоральної поведінки населення України.  

Проаналізовано процеси територіальної гомогенізації та поляризації 

на прикладі парламентських виборів 2002-2014 років.  

Виявлено, що соціальні мережі не стирають, а поглиблюють 

територіальні відмінності у політичних поглядах та можуть 

використовуватися як геополітичний інструмент.  

Показано, що явка на виборах значно нижча серед міського населення, 

на територіях, де мешкають національні меншини та в південно-східній 

частині країни.  

Ключові слова: електоральна географія, територіальні відмінності в 

політичних поглядах, електоральні розломи, територіальна гомогенізація, 

ефект голосування за свого, історичні кордони, адміністративні межі.  

 

Аннотация 

Добиш М. П. Территориальные отличия в политический взглядах 

населения Украины: политико-географический аспект. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2021. 



В диссертации проанализировано территориальные отличия 

политических взглядов населения Украины. Используя методы кластерного и 

картографического анализа, исследовано особенности проявления 

исторических, административных и электоральных границ. 

Предложено анализ электоральных траекторий географических мест 

между полюсами электоральных альтернатив, как аналитический инструмент 

группирования территорий по реакции на изменения политического контекста 

и лучшего понимания динамики электорального поведения населения 

Украины.  

Проанализировано процессы территориальной гомогенизации и 

поляризации на примере парламентских выборов 2002-2014 годов.  

Показано, что социальные сети не стирают, а углубляют 

территориальные отличия в политических взглядах и могут использоваться в 

качестве геополитического инструмента.  

Показано, что явка на выборах существенно ниже среди городского 

населения, на территориях проживания национальных меньшинств и в юго-

восточной части страны.   

Ключевые слова: электоральная география, территориальные отличия 

политических взглядов, электоральные разломы, территориальная 

гомогенизация, ефект голосования за своего, исторические границы, 

административные границы.   

 

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 – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

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. 

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 society, and political cleavages as a crystallization 

of electoral and structural cleavages among elites. 

The dissertation proposes an analysis of the electoral trajectories of 

geographical places between poles of electoral alternatives as a method of electoral 

geography studies. In the research, it was used to reveal intraregional differences in 

political beliefs in parliamentary elections 2002-2014. 

The study shows that the effect of friends and neighbors has a limited 

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

voting effect, which can be scaled by political parties and candidates. 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. 

Dissertation shows cluster analysis at polling stations level as a suitable 

method to reveal territorial structure of voting patterns and compare permeability of 

electoral divisions at different geographical scales. Cluster analysis at polling 

stations level also reveals that in 2002 most of the 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. 

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. The study also reveals three 

important differences in turnout level in parliamentary elections 2002-2014. First, 

the level of mobilization of the population in the south-east is significantly lower 

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

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

significantly lower. 

The research supports the hypothesis about territorial homogenization of 

Ukraine in 2002-2014 elections. 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 were polarizing from the national mean. 

Dissertation thesis reveals that despite opening access to different sources of 

information, social networking sites are not erasing territorial differences in political 

beliefs but strengthening them.  



Keywords: electoral geography, territorial differences in political beliefs, 

electoral cleavages, territorial homogenization, “our” candidate voting effect, 

historical borders, administrative boundaries. 

 


