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Надзвичайно важливим механізмом трансформації суспільних відносин в Україні 

на сучасному етапі є вибори. Вони є основою демократичного суспільства, головною 

формою політичної участі громадян. Зокрема, парламентські вибори забезпечують 

легальність і легітимність влади, конкуренцію в боротьбі за неї, ротацію національної і 

регіональної еліт тощо. При цьому сам виборчий процес зумовлюється специфікою 

політичної системи. Тобто він відбувається в рамках правил, установлених виборчою 

системою і в умовах відповідного соціокультурного середовища. Це ті основні 

чинники, які зумовлюють спрямованість і особливість перебігу виборчої кампанії.  

Вперше електоральні дослідження були започатковані у США на початку 

XIX ст. і відтоді вони стали одним із головних напрямів досліджень політичної 

науки. В Україні електоральна проблематика недостатньо розроблена, що 

пояснюється тривалою відсутністю політичного плюралізму та демократичної 

виборчої практики. Перші президентські вибори в Україні (1991  р.) можна 

розглядати як перший етап професійної інституціоналізації електоральних 

досліджень.  

Застосування порівняльних політологічних моделей електоральних систем 

(М. Дюверже, Дж. Сарторі, А. Лейпхарт, М. Шугарт) і електоральної поведінки 

(П. Лазарсфельд, А. Кемпбелл, М. Фіоріна, Е. Даунс) у вітчизняних електоральних 

дослідженнях почалося тільки з 1998 р. 

Аналіз вітчизняного електорального досвіду наразі дає можливість зробити 

однозначний висновок щодо специфіки організації і проведення парламентських 

виборів в окремих регіонах України. Саме з цієї причини важливими є дослідження 

регіонального електорального досвіду. А відтак потребують суттєвого доповнення 

політичні знання про регіональні відмінності в електоральній поведінці громадян, 

специфічні ознаки суспільно-політичного розвитку регіону в цілому.  

Актуальність та необхідність рецензованого дослідження зумовлена зміною 

виборчого законодавств, порівняльним аналізом виборчих систем, активізацією в 

електоральному середовищі політичних партій, постановкою нових вимог до 
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компетентності та відповідальності виборців, членів виборчих комісій, організації 

виборчого процесу загалом. 

Вивчення виборів актуалізується й наявністю соціального замовлення від 

зацікавлених суб’єктів виборчого процесу, яким необхідні наукові знання про 

особливості поведінки виборців, способи мобілізації електорату, шляхи підвищення 

культури політичного вибору та механізм відносно достовірного прогнозування 

результатів виборчого процесу. Знання про проведення виборів, діяльність осередків 

політичних партій, обумовленість електоральної поведінки в окремих регіонах 

необхідні організаторам виборчих кампаній, відповідним фахівцям, державним 

службовцям для осмислення попереднього електорального досвіду і планування 

наступних виборчих кампаній. 

Актуальність такого дослідження очевидна також із огляду на відсутність 

комплексного вивчення виборчих процесів у Закарпатті, належної політологічної 

оцінки попередніх студій, переосмислення деяких міфологем окремих дослідників. 

Рецензована монографія містить системний аналіз електоральних процесів в 

Україні в регіональному та загальнонаціональному вимірах. Регіональний вимір 

аналізується на прикладі Закарпатської області. 

Відповідно до завдань, які визначає автор дослідження, побудована і структура 

монографії: вона складається з 8 розділів, вступу, висновків, додатків.  

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: 

– проаналізовані та виокремлені основні напрями електоральних досліджень в 

Закарпатській області; 

– з’ясовано регіональні особливості у поведінці виборців; 

– на основі аналізу емпіричного матеріалу доведено, що значна частина електоральних 

технологій, які використовуються суб’єктами виборчого процесу, не може ефективно 

застосовуватися без врахування регіональних соціально-демографічних, 

соціокультурних та інших факторів; 

– охарактеризовано участь у виборах осередків політичних партій регіону, найбільш 

чисельних національних меншин краю та національно-культурних товариств, які 

репрезентують їхні інтереси; 

– проаналізовано застосування у виборчих кампаніях PR-технологій та з’ясовано їхній 

вплив на волевиялення електорату регіону та результати виборів; 

– встановлено, що поряд із загальнонаціональними тенденціями в поведінці виборців 

на Закарпатті є й чимало регіональних особливостей, що зумовлені насамперед 

географічним розташуванням регіону, історичним минулим, соціально-

демографічними характеристиками електорату, специфікою формування 

регіональної політичної еліти; ці та інші чинники й обумовлюють особливості 

організації й проведення виборів на Закарпатті. 

Теоретичні розробки дослідницької роботи дозволять комплексно підійти до 

аналізу виборчих процесів в Україні, дають змогу розширити уявлення про специфіку 

організації та проведення виборів в окремо взятому регіоні. Аналіз, узагальнення, 

систематизація фактологічного матеріалу, його оцінка допоможе політологам, 

державним працівникам, лідерам та членам партій осмислити результати виборів до 

Верховної Ради України і зробити відповідні висновки. Основні положення і висновки 

монографічного дослідження можуть бути використані під час розробки стратегії й 

тактики майбутніх виборчих кампаній, прогнозування результатів виборчого процесу, 

для підвищення виборчої культури громадян тощо.  

До того ж, матеріали дослідження можуть бути використані у навчальних 

спеціалізованих і нормативних курсах з політології, соціології, політичної 

регіоналістики, краєзнавства, у методичних і навчальних посібниках. 


