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Статтю присвячено соціально-політичному феномену «розколотого голосування» -  відмінності у підтримці 

політичних партій на різних рівнях виборчої системи. Автор аналізує результати виборів до Запорізької обласної 

ради 2015 та 2020 років та визначає причини «розколотого голосування» - інструментальний ефект виборчої 

системи та еклектичність електоральних преференцій громадян.  У публікації обґрунтовано методику розрахунку 

коефіцієнту «розколотого голосування» та доведено його відмінності у різних поселенських спільнотах. Міські 

виборці схильні активніше підтримувати регіональні списки, а сільські – локальні. Разом з тим більш монолітний 

електорат мають лідери виборчих перегонів, а склад прихильників нових політичних проектів більш гетерогенний. 

Зроблено висновок про значний пізнавальний потенціал «теорії місця» Дж. Егню у поясненні «розколотого 

голосування» та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.  
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді.  Загальні політичні зміни в Україні, що 

особливо прискорилися після Революції Гідності 

2013-2014 років, зумовлюють швидку трансфор-

мацію всіх елементів політичної системи. Завдя-

ки децентралізації самоврядні органи врешті-

решт набувають повноцінної політичної суб’єкт-

ності, власні рядки фінансування у Державному 

бюджеті та поступово позбуваються нав’язливої 

опіки з боку місцевих держадміністрацій. Відпо-

відно зростає політична вага депутатів, сільсь-

ких, селищних та міських голів, рейтинги довіри 

до яких вже часто перевершують показники 

загальнонаціональних лідерів. Проте електора-

льна поведінка на регіональному та локальному 

рівнях все ще лишається недостатньо вивченою, 

адже більшість вітчизняних соціологів та політо-

логів традиційно зосереджуються на вивченні 

загальноукраїнських суспільно-політичних тен-

денцій та чинників електоральної диверсифікації. 

Разом з тим нові норми Виборчого кодексу 

повністю «політизували» місцеве самовряду-

вання, запровадивши пропорційну виборчу сис-

тему одразу на трьох рівнях – область, район та 

громада. З одного боку, у поєднанні із принци-

пом «відкритих списків» це значно ускладнило 

голосування наших співвітчизників, а з іншого – 

породило багато нових електоральних феноме-

нів, серед яких – «розколоте голосування» до 

різних рад. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Названа проблема не знайшла широкого висвіт-

лення у спеціальній літературі. Вперше про 

відмінності волевиявлення у багатомандатному та 

одномандатних округах у виборчій кампанії 

1998 року писав О. Петров [5].  В. Руженцева 

вводить поняття «голосування, що відхиляєть-

ся», та описує його на матеріалі президентських 

виборів у США [7]. Д. Локтіонова розглядає 

«розколоте голосування» як прояв клієнтально-

патрональної моделі електоральної поведінки. 

На думку дослідниці, вона включає схильність 

виборців голосувати за осіб, що володіють 

владою, економічним та символічним капіталом, 

мають значний вплив на соціально-економічні 

процеси на певній території, або підтримувати 

інкумбентів [4]. П.Гнатенко аналізував взаємо-

зв’язок між електоральною підтримкою політич-

них партій та голосуванням  за кандидатів у 

мери великих міст [2]. Ю.Брайчевський вивчав 

«розколоте голосування» з позицій «теорії 

місця» Дж. Егню, що дозволяє зрозуміти меха-

нізм формування політичної поведінки на 

локальному рівні та побудувати місток «між 

уявленнями про загальний соціальний контекст 

та індивідуальним рівнем мотивації виборців» [1, 

с. 71]. На нашу думку,  саме цей підхід містить 

значний евристичний потенціал та може бути 

використаний для пояснення електоральної 

поведінки жителів Запорізької області. 

Мета статті – провести аналіз динаміки 

«розколотого голосування»  у Запорізькому 

регіоні в 2015-2020 роках, визначити його 

чинники, форми та закономірності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

За основу аналізу ми взяли результати виборів 

депутатів Запорізької обласної ради та районних 

рад 2015 та 2020 років. Зауважимо, що п’ять років 
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тому до обласного представницького органу 

пройшли вісім партій, а на останніх виборах їхня 

кількість скоротилася до семи. Також доречно 

проаналізувати результати Аграрної партії та 

«Нашого краю», що у різні роки впритул 

наблизилися до прохідного бар’єру. 
  

Таблиця 1 

Результати виборів до Запорізької обласної ради 

Назва політичної партії 

2015 рік 2020 рік 

Голосів 

«за» 

% від загальної 

кількості виборців, 

що голосували за 

партії 

Голосів 

«за» 

% від загальної 

кількості виборців, 

що голосували за 

партії 

Опозиційний блок 174392 29,2 31538 7,56 

Європейська солідарність (Блок 

Петра Порошенка «Солідарність» 
80697 13,50 39192 9,40 

Наш край 61822 10,34 19462 4,67 

Батьківщина 51241 8,57 24342 5,84 

УКРОП 43520 7,28   

Радикальна партія Олега Ляшка 38753 6,48 10353 2,48 

Самопоміч 36688 6,14   

Нова політика 33255 5,56 15286 3,67 

Аграрна партія України 28863 4,83   

Опозиційна платформа «За життя»   96726 23,2 

Слуга народу   78395 18,8 

Партія В.Буряка «Єднання»   33661 8,07 

За майбутнє   29051 7,00 
 

Отже, лише троє переможців 2015 року 

змогли нині повторити свій успіх. Всередині 

проросійського табору відбувся значний пере-

розподіл симпатій – від «Опозиційного блоку» 

до «Опозиційної платформи «За життя» і част-

ково партії Шарія, що не подолала прохідний 

бар’єр (3,67% голосів). Також цей електораль-

ний кластер поповнився колишніми симпати-

ками «Нашого краю», чимало регіональних ліде-

рів якого разом із народними депутатами  Укра-

їни Володимиром Кальцевим та Олександром 

Пономарьовим влилися до лав ОПЗЖ. У той 

же час прихильники брендових проектів – 

«Укропу» та «Самопомочі», вірогідно, прого-

лосували за «Слуг народу» або просто лиши-

лися вдома, адже загальна явка-2020 була на 

180 тис. менше, аніж п’ятьма роками раніше.  

На цьому тлі можна виділити дві причини 

«розколотого голосування». По-перше, воно 

виникає внаслідок суперечностей між різними 

типами виборчої системи. Найбільш яскраво 

це проявилося у 2015 р., коли наші співгро-

мадяни віддавали голоси за партійних вису-

ванців у мажоритарних округах, а мандати 

розподілялися за пропорційним принципом. 

Проте, якщо партія не запропонувала свого 

висуванця, голос враховувався за відповідний 

список в цілому. Тобто, змішана система 

фактично збереглася, хоча й у сильно 

модифікованому вигляді.  

По-друге, можемо погодитись із Д.Позняком 

про незавершеність процесу політичної структу-

ризації в суспільстві, несформованність політич-

ної ідентифікації та плутанину виборців у назвах 

та виборчих платформах партій – як основні 

чинники «розколотого голосування» [6, с.33].  

Автору доводилося спілкуватися із представни-

ками місцевих еліт, які планували йти на вибори 

від уявної партії «За майбутнє життя». Вони 

склали цей силогізм із назв двох політсил – 

«Опозиційної платформи «За життя» та «За 

майбутнє».  

Коефіцієнт «розколотого голосування» 

дозволяє зрозуміти кілька важливих моментів. 

По-перше, наскільки єдиними є електоральні 

преференції різного рівня. По-друге, як 

змінився регіональний політичний простір за 

останні роки - після «зеленої хвилі» та краху 

багатьох «старих» партій.  По-третє, як 

розрізнявся рівень електоральної консолідованості 

у розрізі різних територій та партій. 

Коефіцієнт «розколотого голосування» ми 

розраховували за формулою: 

                      К = N обл. / N район, 

де N обл. – кількість голосів, які віддано за 

партії – переможці на виборах до обласної ра-
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ди, а N район – кількість голосів за відповідні 

партії на виборах до районної ради.  

Одразу виникає кілька методологічних 

зауважень. По-перше, внаслідок адміністра-

тивно- територіальної реформи у липні 2020 

року на території Запорізької області замість 

20 було утворено п’ять районів, до складу яких 

увійшли також і п’ять міст обласного значення.  

Проте політичний простір не можна перефор-

матувати лише однією постановою парламен-

ту. Як зауважує С.Коврига, він детермінова-

ний економічними, духовними факторами, 

соціальною структурою суспільства, зокрема, 

статусними характеристиками соціальних груп, 

рівнем соціального розшарування суспільства, 

етнічною й конфесійною структурою [3].  

На момент місцевих виборів нові райони 

ще не набули власної політичної суб’єктності, 

а електоральні розмежування все ще продов-

жували відбуватися у звичних просторових 

межах, але з поправкою на зростання електо-

ральної ваги новостворених об’єднаних тери-

торіальних громад. Така тенденція добре про-

явилася у Широківській ОТГ Запорізького ра-

йону, Більмацькій, Смирновській та Комиш-

Зорянській громадах Пологівського району, 

Якимівській громаді Мелітопольського району 

тощо. По-друге, склад учасників виборів різ-

ного рівня суттєво відрізнявся, дехто з пере-

можців-«обласників» (зокрема, «Укроп» та 

«Самопоміч» у 2015 році, «Єднання» В.Буряка 

у 2020 р.) не висували своїх списків до біль-

шості районних рад. По-третє, вибори-2020 

поширили  пропорційну систему навіть до рів-

ня великих сіл та містечок. Партійну «пропи-

ску» мала і значна частина висуванців у бага-

томандатних округах, особливо якщо вони 

йшли єдиною командою із кандидатами на 

місцевих голів. Всі ці обставини також по-

мітно впливали на волевиявлення запоріжців.   
                      

Таблиця 2. 

Коефіціент «розколотого голосування» у розрізі територій 
Адміністративно-територіальна одиниця 2015 2020* Різниця 

м. Запоріжжя 1,15 1,11 0,04 

м. Мелітополь 1,22 1,53 0,29 

м. Бердянськ 1,14 1,01 0,14 

м. Токмак 0,87 0,98 0,11 

м. Енергодар 1,15 0,90 -0,15 

Більмацький район 1,11 0,76 0,35 

Бердянський район 0,98 1,02 -0,04 

Василівський район 0,91 1,02 -0,11 

Великобілозерський район 0,93 0,88 0,05 

Вільнянський район 0,77 0,98 -0,21 

Веселівський район 0,93 0,93 0 

Гуляйпільський район 0,83 0,99 -0,16 

Запорізький район 0,82 0,94 -0,12 

Кам’янсько-Дніпровський район 0,86 0,98 -0,12 

Мелітопольський район 1,02 1,27 -0,25 

Михайлівський район 1,00 0,90 0,1 

Новомиколаївський район 0,85 0,95 -0,1 

Оріхівський район 0,96 0,83 0,13 

Пологівський район 0,98 1,00 -0,02 

Приазовський район 0,92 1,03 -0,11 

Приморський район 1,04 0,77 0,27 

Розівський район 0,87 1,07 -0,2 

Токмацький район 0,92 1,02 -0,1 

Чернігівський район 1,25 0,71 0,54 

Якимівський район 0,93 0,90 0,03 

*у межах станом на 16.07.2020 
 

Як можна інтерпретувати дані таблиці? Чим 

ближче коефіцієнт до одиниці, тим більш 

схожими були результати голосування за різні 

партії до обласної та місцевих рад.  Якщо 

значення перевищує одиницю, то це означає, 

що за партії-переможці в обласну раду 
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голосували більш активно, ніж у районну або 

міську. Якщо показник менше одиниці, то у 

місцеву громаду політичний суб’єкт отримав 

суттєво більше голосів, аніж до облради. 

Показник «розколотого голосування» лише 

дає уявлення про загальний рівень партійної 

структурованості електорального простору. І 

тут помітна цікава тенденція. Протягом 2015-

2020 років у містах обласного значення (за 

виключенням Енергодару) він зменшився, а у 

сільських районах (окрім Приморського та 

Чернігівського) – навпаки зріс.   

Окремого аналізу заслуговує ситуація по 

Запоріжжю. У 2015 році основні електоральні 

актори виступили тут достатньо рівно. Із 

загальної канви вибивалася Радикальна партія, 

яка на виборах до міської ради отримала на 

третину менше голосів, аніж до обласної, та не 

змогла провести своїх представників до 

депутатського корпусу.  У 2020 році нішу 

«партії великого міста» зайняла політсила за-

порізького мера В.Буряка, що до муніци-

палітету отримала на 40% більше голосів, аніж 

до обласного парламенту. Схожа ситуація спо-

стерігалася у Мелітополі та районі. «Команда 

Сергія Мінька» стала тут абсолютним фавори-

том, проте до облради своїх списків не вису-

вала, і, очевидно, відтягнула певну кількість 

голосів від інших партій.  У м. Енергодар кар-

тина була протилежною – до міської ради 

вищу підтримку отримали «За майбутнє» та 

ОПЗЖ, що спиралися на ресурси  ЗАЕС. 

На перший погляд, електоральні процеси на 

селі поступово демократизувалися. Адже, згід-

но з «теорією місця» вибір людей детермі-

нують кілька чинників – коло повсякденного 

спілкування, особливості суспільного розподі-

лу праці (робота чи оренда паю у сільгосп-

виробника), інформаційні та комунікаційні 

потоки (ефект «лідерів думок»), вплив держа-

ви через перерозподіл матеріальних та симво-

лічних благ, соціальні протиріччя та зони соці-

альної напруженості, специфічна місцева 

проблематика та електоральна історія [1, c.72]. 

На нашу думку, до цього переліку варто дода-

ти етнічний склад населення та переважаючу 

мову спілкування.   

Детальний аналіз підсумків голосування по 

всіх сільських територіях області, на жаль, вихо-

дить поза межі цієї статті. Проте слід звернути 

увагу на два нетипових кейси – Приморський та 

Чернігівський райони.  На Чернігівщині місцеві 

осередки «Опозиційного блоку», ОПЗЖ та 

«Батьківшини» було розподілено між кількома 

родинами впливових місцевих фермерів, що 

проявляли вищий інтерес до виборів у громаду. 

Аналогічний розклад був у Приморському 

районі на користь ВО «Батьківщина», список 

якої до районної ради очолював впливовий 

аграрій С.Панченко.  

Разом з тим «розколоте голосування» важ-

ливо аналізувати не лише у територіальному, 

але й у партійному вимірах. 

  

Таблиця 3. 

Коефіціент «розколотого голосування» по політичних партіях 
Назва політичної партії 2015 рік 2020 рік 

Опозиційний блок 0,95 1,27 

Європейська солідарність (БПП «Солідарність») 1,06 0,95 

Наш край 0,78 0,83 

Батьківщина 0,81 0,93 

УКРОП 0,97  

Радикальна партія Олега Ляшка 1,13  

Самопоміч 1,05  

Нова політика 0,95  

Аграрна партія України 0,89  

Опозиційна платформа «За життя»  0,93 

Слуга народу  1,09 

Партія В.Буряка «Єднання»  0,91 

За майбутнє  0,72 
 

Як бачимо із таблиці, як у 2015 році, так і 

сьогодні найбільш неоднорідним було 

голосування за електоральних новачків – партії 

«Наш край» та «За майбутнє». Таким чином, 

можна припустити, що нові політсили 

вибудовують свої мережі підтримки точково, за 

рахунок інкорпорації місцевих еліт. Проте, як 

показує досвід, такі союзи є дуже нестійкими та 
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сильно залежать від політичної кон’юнктури. 

Також можна припустити, що низький 

коефіцієнт Аграрної партії став основною 

причиною її непроходження до обласної ради. 

У районах, що були базовими для політсили, 

обласний список аграріїв отримав на кілька сот 

голосів менше, аніж місцеві висуванці. Саме 

цього мінімуму і не вистачило АПУ. 

Цікавих трансформацій зазнавав електорат 

«Опозиційного блоку». Втративши за п’ять ро-

ків три чверті своїх прихильників, політсила 

поступово набула лідерського характеру. Ад-

же її виборчий список очолював екс-народний 

депутат України Є.Балицький, відомий своїми 

відверто антидержавними, сепаратистськими 

висловлюваннями. Виходячи з цього, можна 

припустити, що найрадикальніші прихильники 

«русского мира» у Запорізькому регіоні 

голосували саме за Опоблок, а не за ОПЗЖ. 

Висновки та пропозиції.  По-перше, «роз-

колоте голосування» є одним із інституційних 

ефектів системи, що обумовлений відмінно-

стями у мотивації та спрямованості електора-

льного вибору. По-друге, коефіцієнт «розколо-

того голосування» значно змінюється залежно 

від територій та конкретних політичних сил. 

За лідерів виборчих перегонів, як правило, 

голосують більш монолітно, за аутсайдерів чи 

неофітів – із більшими відмінностями. По-

третє, у виборчому циклі 2015-2020 у Запо-

різькій області відзначалися дві протилежні 

тенденції щодо «розколотого голосування». У 

більшості міст обласного значення через появу 

впливових локальних партій цей показник 

дещо зріс, натомість у сільській місцевості – 

поступово знижувався.  

Серед перспектив наступних наукових 

розвідок - подальший розвиток та емпіричне 

обґрунтування «теорії місця» на вітчизняному 

матеріалі та вивчення впливу на волевиявлення 

людей комунікативних, інструментальних і 

соціально-проблемних чинників. 
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А.С. Зубченко  

«РАСКОЛОТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА В 

2015-2020 ГОДАХ 

Статья посвящена социально-политическому феномену «расколотого голосования» - отличий в поддержке политических 

партий на различных уровнях избирательной системы. Автор анализирует результаты выборов в Запорожский 

областной совет 2015 и 2020 годов и определяет причины «расколотого голосования» - инструментальный эффект 

избирательной системы и эклектичность электоральных предпочтений наших сограждан. В публикации обосновано 

методику расчета коэффициента «расколотого голосования» и доказано его отличия в различных поселенческих 

общностях. Городские избиратели активнее поддерживают региональные списки, а сельские – локальные. Вместе с тем 

более монолитным электоратом обладают лидеры избирательной гонки, а состав приверженцев новых политических 

проектов неоднороден. Сделан вывод о значительном познавательном потенциале «теории места» Дж. Эгню в 

объяснении «расколотого голосования» и перспективах дальнейших исследований в этом направлении.  

Ключевые слова – расколотое голосование, избирательная система, электоральный выбор, теория места, политическое 

пространство. 
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A.S. Zubchenko.  

"SPLIT VOTE" IN THE ELECTORAL SPACE OF THE ZAPORIZHZHYA REGION IN 2015-2020 

The article is devoted to the socio-political phenomenon of “split voting” - differences in the support of political parties at 

different levels of the electoral system. The author analyzes the results of the elections to the Zaporozhye Regional Council in 

2015 and 2020 and determines the reasons for the “split vote” - the instrumental effect of the electoral system and the eclectic 

nature of the electoral preferences of our citizens. The publication substantiates the methodology for calculating the 

coefficient of “split voting” and proves its differences in various settlement communities. Urban voters are more active in 

supporting regional politics, while rural voters support local ones. At the same time, the leaders of the electoral race have a 

more monolithic electorate, but the composition of the adherents of new political projects is heterogeneous. The conclusion is 

made about the significant cognitive potential of J. Agnew's "theory of place" in explaining the "split vote" and the prospects 

for further research in this direction. 

Key words - split voting, electoral system, electoral choice, theory of place, political space. 

 

 

 

 

 


