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ВЕЛИКОГО МІСТА 

 

В статті подається інформація про електоральну географію та 

просторову диференціацію результатів виборів саме на регіональному 

рівні та методику дослідження електоральної поведінки населення. 
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На сьогодні електоральна географія є однією з найбільш розвинутих 

і динамічних дисциплін політичної географії. Це пов'язано з тим, що вона 

перебуває на перетині кількох наук: географії, політології, соціології, 

історії тощо. ЇЇ коріння — все ж у географії, а не в політичній науці чи 

соціології. Просторова диференціація результатів виборів спостерігається 

не тільки в межах країни, на регіональному рівні, але й в на рівні великих 

міст, що зрозуміло викликає прискіпливу увагу у широкого кола 

дослідників, в тому числі географів [3]. Вважається, що інтерес до 

електоральної географії в професійному колі географів зрозуміло тільки 

завдяки наявності наступних умов: 

1. Вибори (різних рівнів) мають суспільне значення (результат 

незапрограмований та впливає на подальший шлях країни або 

адміністративної одиниці); 

2. Результат має суттєву просторову диференціацію [1]. 

Саме просторова диференціація результатів виборів є предметною 

сутністю більшості робіт суспільних географів, присвячених дослідженню 

електоральної поведінки [2, 4, 5].  

Цікавим об’єктом електоральної географії, на нашу думку, може 

стати велике місто, при чому не тільки за результатами місцевих виборів (в 

ради та мерів), але й виборів парламентських та президентських. 

Проблемним питанням дослідження міст є вибір операційно-

територіальних одиниць (ОТО). Дуже часто, в суспільно-географічних 

дослідженнях, місто розглядається як симплекс – найменша, неділима 

одиниця дослідження з гомогенними властивостями. Існуючий міський 

районний поділ, на рівні якого фіксується соціально-економічна 

інформація для дослідження міста, на нашу думку, занадто узагальнений і 

вимагає більш детального дослідження.  



Тому, в якості ОТО доцільним є використання існуючої сітки 

виборчих дільниць. Їх густа мережа, особливо в мікрорайонах висотної 

забудови, дозволяє отримати репрезентативну мережу, яка є носіями 

багатьох географічних ознак. 

В узагальненому вигляді методи дослідження електоральної 

поведінки населення великого міста та очікувані результати їх 

застосування наведено в таблиці 1. Зрозуміло, що наведені методи та 

підходи не відображають всього спектру можливих суспільно-

географічних засобів досягнення результату та потребують вдосконалення 

та подальших розробок. 

Таблиця 1. 

Методи, підходи та очікувані результати дослідження 

електоральної поведінки населення 

Метод Очікуваний результат 

Картографічний 

Побудова мережі ОТО, створення тематичних 

картосхем результатів зонування, оверлейний аналіз, 

районування території об’єкта дослідження  

Математично-

статистичний 

Розрахунок інформаційної бази, районування, 

багатовимірна типізація ОТО, встановлення 

регресійно-кореляційних залежностей між кількісними 

показниками електоральної поведінки та незалежними 

ознаками  

Порівняльно-

географічний 

Порівняльна характеристика виділених 

внутришньоміських районів з особливостями 

демографічної поведінки населення 
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