
Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 1 Са цы я ло гiя56 57
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С.В. Ха му тоў ская,
кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, стар шы на ву ко вы суп ра цоў нік  

Ін сты тута са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі

АСНОЎНЫяМЕТАДАЛАГІЧНЫяАСАБЛІВАСцІАРГАНІЗАцЫІ
ПРЫКЛАДНЫХЭЛЕКТАРАЛЬНЫХДАСЛЕДАВАННяЎ
УДЗЕНЬВЫБАРАЎІПАСЛяВЫБАРНЫХ
(НАПРЫКЛАДЗЕЗАМЕЖНАГАВОПЫТУ)

Ва ўмо вах ста наў лен ня ў Бе ла ру сі но вай 
сіс тэ мы гра мад скіх ад но сін, ка рэн ных 

эка на міч ных і па лі тыч ных змен уз рас тае ці ка-
васць да са цы яль на-пра ва вых пра блем раз-
віц ця па лі тыч най сіс тэ мы і элек та раль ных па во-
дзін. У лік вя ду чых ін сты ту таў дэ мак ра тыч-
ных дзяр жаў, якой аб вя шчае ся бе на ша кра-
і на, ува хо дзяць вы ба ры, з да па мо гай якіх не 
толь кі вы зна ча ец ца рас ста ноў ка па лі тыч ных 
сіл, вы яў ля ец ца ўплыў тых ці ін шых па лі тыч ных 
дзе я чаў, пар тый, але і ад бы ва ец ца ле гі ты мі за-
цыя па лі тыч най сіс тэ мы і па лі тыч на га рэ жы му.  
Шля хам га ла са ван ня на вы ба рах гра ма дзя не 
вы ра жа юць свае па лі тыч ныя пог ля ды і нас-
троі, да юць ацэн ку дзеючай ула дзе, вы каз ва-
юц ца аб да лей шых пер спек ты вах раз віц ця 
кра і ны. Пры гэ тым іс тот нае зна чэн не мае не 
толь кі тое, якое ра шэн не пры ма ец ца вы бар-
шчы ка мі пад час га ла са ван ня, але і тое, якім 
чы нам па во дзяць ся бе роз ныя гру пы на сель-
ніц тва, што ва ло даюць вы бар чым пра вам, на 
пра ця гу ўсіх ста дый вы бар ча га пра цэ су, а так-
са ма па між вы ба ра мі.

У са цы я ла гіч ным кан тэк сце элек та раль ныя 
па во дзі ны на сель ніц тва мо гуць быць вы зна-
ча ны як «фор ма ўдзе лу гра ма дзян у па лі тыч-
ным жыц ці, якая ўклю чае па лі тыч на знач ныя 
за пат ра ба ван ні, ма ты вы, ары ен та цыі, пе ра-
ва гі, ус та ноў кі і са цы яль ныя дзе ян ні элек та-
ра ту як спе цы фіч най са цы яль най су поль нас ці, 
што пра яўля юц ца пад час вы бар чых кам па-
ній і вы ба раў у ор га ны дзяр жаў най ула ды» [1, 
с. 34]. 

Вы ву чэн не элек та раль ных па во дзін з’яў ля-
ец ца тра ды цый ным пы тан нем для па лі тыч най 
са цы я ло гіі, па лі та ло гіі і са цы яль най псі ха ло-
гіі. На пра ця гу ўсёй гіс то рыі іс на ван ня па лі тыч-
на га пра цэ су і вы ба раў як яго час ткі вы яў ля лі ся 
за ка на мер нас ці ўдзе лу лю дзей у па лі тыч ным 
жыц ці, ус клад ня лі ся ме та ды ана лі зу апош ня га, 
пас ту по ва ад бы ваў ся пе ра ход ад эм пі ры кі да 
па бу до вы тэ а рэ тыч ных ма дэ лей і схем элек та-
раль ных па во дзін, вёў ся по шук яго складовых, 
удак лад ня ла ся спе цы фі ка элек та раль ных дас-
ле да ван няў.

У наш час у за меж най і ай чын най на ву цы 
пры ня та вы лу чаць тры ас ноў ных ты пы элек-
та раль ных дас ле да ван няў: пе ра двы бар нае, у 

дзень вы ба раў і пас ля вы бар нае, якія, як пра-
ві ла, грун ту юц ца на са цы я ла гіч ных апы тан-
нях. Пры гэ тым, у цэ лым, да лі ку асаб лі вас цей 
да дзе ных апы тан няў вар та ад нес ці тое, што: 
1) элек та раль ныя па во дзі ны лю дзей пад вяр га-

юц ца ўплы ву шмат лі кіх фак та раў (аб’ек тыў-
ных і суб’ек тыў ных, доў га тэр мі но вых і ка рот-
ка тэр мі но вых і г. д.), кан фі гу ра цыі, спа лу-
чэн ні і сту пень уп лы ву якіх ад роз ні ва юц ца 
на кож ных кан крэт ных вы ба рах;

2) пас ля вы ба раў ста но віц ца маг чы мым ве ры-
фі ка ваць час тку вы ні каў апы тан няў.
Пе ра двы бар ныя дас ле да ван ні, як пра ві ла, 

не з’яў ля юц ца ад нак рат ны мі, злу ча ны са збо-
рам пэў най ін фар ма цыі, яе аг рэ га ван нем і 
ін тэр прэ та цы яй. Іх ар га ні за цыя і пра вя дзен не 
час цей за ўсё за бяс печ ва юц ца та кі мі ме та да мі, 
як эк спер тныя ацэн кі, пра ца з фо кус-гру па мі, 
кан тэнт-ана ліз, са цы я ла гіч ныя апы тан ні ў выг-
ля дзе ан ке та ван ня і ін тэрв’ю. 

Ды я па зон ме та дыч ных пры ёмаў і ін стру мен-
та рыю, якія ўжы ва юц ца пры пад рых тоў цы і пра-
вя дзен ні па доб ных дас ле да ван няў, за ле жыць 
ад мэт і маг чы мас цей пэў ных дас лед чых груп, 
з’яў ля ец ца вель мі шы ро кім, што ро біць не мэ-
таз год ным спро бы яго дэ та лі за ва на га апі сан ня. 
Ад нак мож на адзна чыць, што ў най больш аба-
гуль не ным выг ля дзе ў рам ках пе ра двы бар ных 
дас ле да ван няў ус та наў лі ва юц ца:

 y са цы яль на-дэ маг ра фіч ныя і са цы яль на-
пра фе сій ныя ха рак та рыс ты кі вы бар шчы каў 
(пол, уз рост, аду ка цыя, са цы яль ная пры на-
леж насць і г. д.);

 y эка на міч нае і са цы яль нае са ма ад чу ван не 
элек та ра ту;

 y ацэн кі вы бар шчы ка мі па лі тыч най сі ту а цыі, 
якая скла ла ся на пя рэ дад ні вы ба раў;

 y па лі тыч ныя пе ра ва гі, ус та ноў кі і каш тоў нас ці 
элек та ра ту;

 y па тэн цы яль ная элек та раль ная ак тыў насць;
 y га тоў насць вы бар шчы каў да пра тэс тных 

дзе ян няў;
 y на яў насць і асаб лі вас ці па пя рэд ня га ўдзе лу 

вы бар шчы каў у вы ба рах;
 y сту пень да ве ру элек та ра ту ор га нам дзяр-

жаў най ула ды, па лі тыч ным ін сты ту там і дзе-
я  чам;
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 y рэй тынг кан ды да таў;
 y са цы яль ныя, эка на міч ныя і па лі тыч ныя 

ча кан ні вы бар шчы каў;
 y ад но сі ны да пе ра двы бар ных ме рап ры ем-

стваў і інш.
Дас ле да ван ні ў дзень вы ба раў вы кон ва юць 

пра гнас тыч ную і кан троль ную фун кцыі, даз ва-
ля юць ат рым лі ваць апе ра тыў ныя да ныя пра 
пра цэс га ла са ван ня і ажыц цяў ля юц ца пе ра-
важ на з да па мо гай та кіх са цы я ла гіч ных ме та-
даў, як апы тан ні на выхадзе з вы бар чых учас-
ткаў (Exit-polls) і на зі ран не.

Пер шыя Exit-polls пра во дзі лі ся ў Злу ча ных 
Шта тах Аме ры кі (ЗША) у кан цы 60-х гг. XX ст. па 
ме то ды цы, рас пра ца ва най У. Мі тоф скі, і скла-
да лі ся з не каль кіх пы тан няў у ан ке це, як пра-
ві ла, пра тое, за ка го ад даў свой го лас вы бар-
шчык і ча му, на якія рэс пан дэн там пра па на ва-
ла ся ад ка заць на выхадзе з вы бар ча га ўчас тка. 
Ад нак паз ней коль касць пы тан няў па ча лі пас ту-
по ва па вя ліч ваць. Да пры кла ду, у 1968 г. на прэ-
зі дэн цкіх вы ба рах у ЗША з да па мо гай Exit-polls 
ус та наў лі ва ла ся не толь кі тое, за ка го пра га ла-
са ваў вы бар шчык, але так са ма пол і ра са апош-
ня га. Ан ке та Exit-poll, якая пра ва дзіла ся служ-
бай У. Мі тоф скі ў дзень пер шас ных дэ мак ра тыч-
ных вы ба раў у шта це Нью-Хэм пшыр у 2004 г., 
скла да ла ся з 26 пы тан няў, умоў на па дзе ле-
ных на два бло кі. У пер шым знай шлі ад люс-
тра ван не пы тан ні, на кі ра ва ныя на вы яў лен не 
элек та раль ных ус та но вак і асаб лі вас цей элек-
та раль ных па во дзін (ад но сі ны рэс пан дэн та да 
кож на га з прад стаў ле ных кан ды да таў; выс вят-
лен не та го, за ка го быў ад да дзе ны го лас, а так-
са ма ча су пры няц ця ра шэн ня і г. д.), у дру-
гім – пы тан ні пра ад но сі ны да ажыц цяў ля е май 
Дж. Бу шам па лі ты кі і пра цы яго ад мі ніс тра цыі. 
У «паш пар тыч цы» до сыць пад ра бяз на ўста-
наў лі ва лі ся са цы яль на-дэ маг ра фіч ныя да ныя 
вы бар шчы каў, а ме на ві та іх пол, уз рост, ра са, 
да ход сям’і [2]. Па мер ка ван ні У. Мі тоф скі, ат ры-
ма ная та кім чы нам ін фар ма цыя з’яў ля ец ца 
вель мі важ най для па бу до вы пра гноз ных ма дэ-
лей элек та раль ных па во дзін, даз ва ляе больш 
адэк ват на эк сплі ка ваць той ці ін шы элек та-
раль ны вы бар.

На пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў з мэ тай 
па вы шэн ня хут кас ці і якас ці пра во дзі мых у 
дзень вы ба раў дас ле да ван няў гра мад скай 
дум кі ме то ды ка ар га ні за цыі і ажыц цяў лен ня 
Exit-polls удас ка наль ва ец ца. Нап рык лад, на 
пар ла мен цкіх вы ба рах у 2007 г. ва Ук ра і не кам-
па нія «TNS Ukraine» звяр ну ла ся да ме то ды кі 
пра вя дзен ня Exit-poll у апе ра тыў ным рэ жы ме 
і пе ра да чы саб ра най ін фар ма цыі з да па мо гай 
ма біль най су вя зі ў спе цы яль на ство ра ны ёй 
call-center. На кож ным вы бар чым учас тку зна-
хо дзі ла ся два ін тэр в’ю е ры, у якіх бы лі ад па-
вед на ма біль ныя тэ ле фо ны, пад клю ча ныя да 

роз ных апе ра та раў со та вай су вя зі (UMC і Кі еў-
стар). 

Кож ную га дзі ну пра цаў ні кі call-center тэ ле-
фа на ва лі ін тэр в’ю е рам у за га дзя выз на ча ны 
пра ме жак ча су, а ка лі па якіх-не бу дзь пры чы-
нах гэ та га не ад бы ва ла ся, то апош нім трэ ба 
бы ло са мім звя зац ца з call-center і пе ра даць 
ко ды ад ка заў рэс пан дэн таў на пяць змяс тоў-
ных пы тан няў ан ке ты і на ча ты ры пы тан ні, якія 
ты чы лі ся са цы яль на-дэ маг ра фіч ных ха рак та-
рыс тык рэс пан дэн таў (воб ласць, на се ле ны 
пункт, тып на се ле на га пун кта, ак ру га і ўчас так). 
У call-center ат ры ма ная ін фар ма цыя аў та ма-
тыч на ўклю ча ла ся ў агуль ную ба зу да ных, якая 
бы ла дас туп ная для ана лі зу з 11 га дзін ра ні цы. 
«Пры чым, гэ та бы ла не “лі ней ная” ін фар ма-
цыя, а ба за да ных, якая даз ва ляе бу да ваць 
шмат мер ныя таб лі цы раз мер ка ван няў: пра во-
дзіць ана ліз пра цэ су га ла са ван ня па асоб ных 
рэ гі ё нах, ты пах на се ле ных пун ктаў, па асоб-
ных тэ ры та ры яль ных адзін ках і г. д.» [3, с. 191–
192].

Асаб лі вас ця мі пад рых тоў ча га эта пу апі са-
на га дас ле да ван ня ў дзень вы ба раў ва Ук раі-
 не ста ла: па-пер шае, пра вя дзен не пі ла таж на га 
дас ле да ван ня пры клад на ў 200 пун ктах апы-
тан ня з мэ тай ус та наў лен ня пун ктаў з най больш 
ус той лі вым пры ёмам ма біль най су вя зі, ап ра ба-
цыі ме то ды кі апы тан ня, трэ нін гу ін тэр в’ю е раў 
па пе ра да чы ін фар ма цыі, пра цы call-center па 
пры ёме ін фар ма цыі і скла дан ні ба зы да ных; 
па-дру гое, сво е ча со вая рас пра цоў ка фор-
мы для прэ зен та цыі вы ні каў апы тан ня пас-
ля кож най га дзі ны і ад пра цоў ка па рад ку пе ра-
да чы ін фар ма цыі за каз чы ку; па-трэ цяе, зме на 
пры нцы паў раз лі ку вы бар кі, а ме на ві та па ве-
лі чэн не коль кас ці апы та ных і коль кас ці кро-
пак апы тан ня, што па він на бы ло па вя лі чыць 
рэп рэ зен та тыў насць дас ле да ван ня [3, с. 191–
192].

Да не да хо паў да дзе най ме то ды кі мо жа быць 
ад не се ны яе да во лі вы со кі кошт, злу ча ны з пра-
вя дзен нем пі ла таж ных дас ле да ван няў на пад-
рых тоў чым эта пе, а так са ма з за бес пя чэн нем 
ін тэр в’ю е раў ма біль ны мі тэ ле фо на мі і/або тэ ле-
фон ны мі кар тка мі да іх, не ад на род насць якас ці 
су вя зі на роз ных тэ ры то ры ях ад на го і та го ж 
на се ле на га пун кта, кра і ны ў цэ лым. [3]

Пас ля вы бар ныя дас ле да ван ні даз ва ля-
юць вы я віць зме ны ва ўста ноў ках і рэ аль-
ных па во дзі нах пад час га ла са ван ня той час-
ткі элек та ра ту, якая на эта пе пе ра двы бар ных 
дас ле да ван няў ад но сі ла ся да «ня выз на чыў-
шых ся», а так са ма ўста на віць фак тыч ныя, а 
не маг чы мыя пры чы ны ўдзе лу і няў дзе лу ў 
вы ба рах, час пры няц ця ра шэн ня, ацэн ку мі ну-
лых вы ба раў з пун кту гле джан ня іх ле гі тым-
нас ці і ад па вед нас ці вы бар ча му за ка на даў-
ству і інш. 
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Нап рык лад, у Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў лю тым 
1993 г. Фон дам «Гра мад ская дум ка» пра во дзі-
ла ся пас ля вы бар нае апы тан не 1600 вы бар-
шчы каў, якія пра жы ва юць у га ра дах і сельс кай 
мяс цо вас ці, з мэ тай су ад ня сен ня ат ры ма ных 
да ных з вы ні ка мі вы ба раў і ўста наў лен ня та го, 
на коль кі са цы яль на-пра фе сій ная пры на леж-
насць элек та ра ту паў плы ва ла на іх. Для за ме ру 
вы ка рыс тоў ва ла ся пы тан не: «За які блок (пар-
тыю) Вы ад да лі свой го лас на вы ба рах?». Ва ры-
ян ты ад ка зу су па да лі са спі сам аль тэр на тыў, 
пра па на ва ным вы бар шчы кам на вы ба рах і бы лі 
да поў не ны па зі цы я мі «У вы ба рах не ўдзель-
ні чаў(-ча ла)», «Ад мо ва ад ад ка зу». У да лей-
шым ана лі зу пад вяр га лі ся толь кі ад ка зы, у якіх 
бы лі ўка за ны тыя ці ін шыя бло кі (пар тыі), ас тат-
нія ад ка зы (ва ры янт «Га ла са ваў суп раць усіх») 
у раз лік не бра лі ся. Па вод ле да дзе най ме то-
ды кі, ана ліз вы ні каў вы ба раў у за леж нас ці ад 
са цы яль на-пра фе сій най пры на леж нас ці элек-
та ра та вар та ажыц цяў ляць звяр та ю чы ся толь кі 
да тых да ных, якія ад роз ні ва юц ца ад ся рэд ніх у 
пэў най кра і не.

У раз гля да е мым пры кла дзе, з улі кам ста-
тыс тыч най па мыл кі пра ве дзе ных апы тан-
няў гра мад скай дум кі, ра сій скі мі дас лед чы-
ка мі быў пры ня ты па рог, які роў ны 5 %. Ра зы-
хо джан ні, ні жэй за гэ ты па рог, лі чы лі ся не іс тот-
ны мі. У вы ні ку з 13 бло каў і пар тый, ук лю ча ных 
у бю ле тэ ні для га ла са ван ня, знач ныя ад роз-
нен ні лі ку га ла соў, па да дзе ных за іх у роз-
ных са цы яль на-пра фе сій ных гру пах, у па раў-
нан ні з на сель ніц твам у цэ лым, бы лі вы яў ле ны 
толь кі ся род 4 бло каў і пар тый (ЛДПР, Вы бар 
Ра сіі, КПРФ, «Яб лык»). Да лей вы яў ля ла ся, як 
па во дзяць ся бе са цы яль на-пра фе сій ныя гру-
пы (пра цоў ныя, служ боў цы, пен сі я не ры, спе-
цы я ліс ты) у ад но сі нах да гэ тых 4 па зі цый 
(ак тыў на пад трым лі ва юць і га ла су юць; вы каз-
ва юць ві да воч ную ан ты па тыю; хут чэй га то выя 
пад тры маць, чым на ад ва рот і г. д.).  
Ак ра мя та го, вы ка рыс тан не да дзе най ме то ды кі 
дае маг чы масць больш пад ра бяз на пра ана лі-
за ваць ад роз нен ні ў га ла са ван ні пры раз гля-
дзе са цы яль на-дэ маг ра фіч ных пад груп (пол, 
уз рост, аду ка цыя, да ход) у рам ках кож най 
пра фе сій най гру пы. На пад ста ве ат ры ма ных 
да ных ус та наў лі ва юц ца до лі га ла соў, ад да дзе-
ных за роз ныя пар тыі і бло кі. Так, у пры ве дзе-
ным пры кла дзе скла да ла ся мат ры ца па пар-
ных ка э фі цы ен таў ка рэ ля цыі Пір са на, ство ра-
ная па да ных пра гру пы як пра «на зі ран ні». З 
яе да па мо гай мож на рас пра ца ваць ве ра год ны 
ме ха нізм раз мер ка ван ня га ла соў вы бар шчы-
каў па між ана лі за ва ны мі бло ка мі і пар ты я мі [4, 
с. 510–516].

Так са ма вя до мая ме то ды ка су ад ня сен ня 
да ных пас ля вы бар ных і пе ра двы бар ных апы-
тан няў з мэ тай, нап рык лад, па бу до вы тых ці 

ін шых ма дэ лей элек та раль ных па во дзін. Так, 
ра сій скія аў та ры А. Ас лон і Я. Пят рэн ка, вы ка-
рыс тоў ва ю чы вы ні кі апы тан няў Фон ду «Гра-
мад ская дум ка», апіс ва юць ме то ды ку кан стру я-
ван ня ма дэ лі элек та раль на га зру ху, якая ба зі ру-
ец ца на су пас таў лен ні вы ні каў апы тан ня, пра-
ве дзе на га за ты дзень да вы ба раў, і апы тан ня, 
пра ве дзе на га праз ты дзень пас ля вы ба раў. 
Ас ноў ным па каз чы кам з’яў ля ец ца раз мер-
ка ван не ад ка заў рэс пан дэн таў у пе ра двы-
бар ным апы тан ні (умоў на паз на ча ец ца А) на 
пы тан не «Ці бу дзе це Вы ўдзель ні чаць у вы ба-
рах, і ка лі бу дзе це, то за які блок (пар тыю) Вы 
ад дас це го лас?» з ва ры ян та мі ад ка зу «Цяж-
ка ад ка заць» і «Не бу ду ўдзель ні чаць у вы ба-
рах». Па ра па ну ец ца раз мер ка ван не ад ка заў 
на гэ тае ж пы тан не ў мі ну лым ча се ў пас ля-
вы бар чым апы тан ні (умоў на паз на ча ец ца В), 
але ўжо без ва ры ян та ад ка зу «Цяж ка ад ка-
заць». Элек та раль ны зрух вы яў ля ец ца пры 
ўста ля ван ні ад роз нен няў па між раз мер ка ван-
ня мі В і А. Ён зак лю ча ец ца ў тым, што рэс пан-
дэн ты, якія не змаг лі ад ка заць, пе ра раз мер-
ка ва лі ся па ас тат ніх ад ка зах, па якіх, та кім 
чы нам, ад бы ло ся да дат нае пры ра шчэн не [4, 
с. 535].

Сэнс да дзе най ма дэ лі ў тым, каб пры-
вес ці раз мер ка ван не А ў ад па вед насць з раз-
мер ка ван нем В з да па мо гай пе ра раз мер ка-
ван ня ка тэ го рыі «Цяж ка ад ка заць» пра пар цы-
я наль на да дат ным пры ра шчэн ням у раз мер-
ка ван ні В. Нап рык лад, да вы ба раў у цэ лым у 
Ра сіі, усё на сель ніц тва, што ва ло дае вы бар-
чым пра вам, пры ня та за 100 ча ла век, раз мер-
ка ван не А выг ля да ла так, як прад стаў ле на 
ў таб лі цы ў слуп ку 2, а ме на ві та 22 ча ла ве-
кам бы ло цяж ка ад ка заць на пы тан не пра тое, 
ці бу дуць яны ўдзель ні чаць у вы ба рах. Пас-
ля вы ба раў раз мер ка ван не В не каль кі змя ні-
ла ся: на 2 ча ла ве кі па мен шы ла ся коль касць 
тых, хто пры няў удзел у га ла са ван ні, але не 
ад даў свой го лас у пад трым ку партыі «Вы-
ба р Ра сіі», па ас тат ніх ка тэ го ры ях коль касць 
тра піў шых у іх лю дзей па вя лі чы ла ся (слу пок 
3 у таб лі цы). У вы ні ку су ма да дат ных пры ра-
шчэн няў скла ла 24 ча ла ве кі (22+2=24) (слу-
пок В–А) [4, с. 535–536].

«Ка лі пры няць, што абе дзве час ткі 
(22 і 2 ча ла ве ка) раз мяр коў ва юц ца ў ад ноль ка-
вых пра пор цы ях, то до лі (%) да дат ных пры ра-
шчэн няў скла дуць ма дэль пе ра раз мер ка ван ня 
тых, ка му бы ло цяж ка выз на чыц ца да вы ба раў 
з ад ка зам пра сваё бу ду чае га ла са ван не» (слу-
пок 4 у таб лі цы) [4, с. 536].
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Таб лі ца – Па бу до ва ма дэ лі элек та раль на га 
зру ху [4, с. 536]

Аль тэр на  ты
вы вы бар

шчы каў

А (да вы
ба раў), %

В (пас ля 
вы ба
раў), %

В–А

Ма дэль 
элек та

раль на га 
зру ху, %

КПРФ 7 8 1 4,2 %
«Вы бар Ра сіі» 15 13 – –
ПРЭС 4 4 – –
ДПР 4 4 – –
«Яб лык» 6 7 1 4,2 %
ЛДПР 10 15 5 20,8 %
«Аг ра рыі» 2 4 2 8,3 %
«Жан чы ны 
Ра сіі»

3 5 2 8,3 %

Ін шыя бло кі 6 6 – –
Ні за адзін з іх 5 6 1 4,2 %
Не пай ду на 
вы ба ры

16 28 12 50,0 %

Цяж ка ад ка-
заць

22 – – –

Уся го 100 100 24 100,0 %

Па бу до ва па доб най ма дэ лі дае маг чы масць 
наг ляд на ўя віць і пра ана лі за ваць, як пры ма-
ла ся ра шэн не вы бар шчы ка мі, якія за ты дзень 
да вы ба раў яшчэ не выз на чы лі ся, у пад трым ку 
яко га бло ка, пар тыі, кан ды да та ад да дуць свой 
го лас. Ад нак не аб ход на па мя таць, што да дзе-
ная ме то ды ка не ўліч вае пе ра хо ды вы бар шчы-
каў па між бло ка мі, пар ты я мі, «якія ўза ем на 
па га ша юць адзін ад на го» [4, с. 536].

Та кім чы нам, пад во дзя чы вы нік уся му 
вы шэй ска за на му, мож на зра біць выс но ву пра 
тое, што пры клад ныя элек та раль ныя дас ле да-
ван ні ў дзень вы ба раў і пас ля вы бар ныя ва ло-
да юць не ка то ры мі асаб лі вас ця мі і спе цы фіч-
ны мі за да ча мі, якія па він ны ўліч вац ца пры 
по шу ку той ці ін шай ме то ды кі іх ар га ні за цыі 
і пра вя дзен ня. У пос тса вец кіх кра і нах, ук лю-
ча ю чы Ук ра і ну і Ра сію, якія ім кнуц ца да па вы-
шэн ня ўзроў ню дэ мак ра ты за цыі па лі тыч най 
сіс тэ мы і вы ба раў, у апош нія не каль кі дзе ся ці-
год дзяў шы ро кае рас паў сю джван не ат ры ма лі 
та кія са цы я ла гіч ныя ме то ды кі, як Exit-polls-апы-
тан ні (пер ша па чат ко ва ўзнік лі ў рам ках аме ры-

кан скай са цы я ло гіі па лі ты кі) і апы тан ні вы бар-
шчы каў пас ля вы ба раў, што вы ка рыс тоў ва юц ца 
пры рас пра цоў цы ак ту аль ных ма дэ лей элек-
та раль ных па во дзін. Ак ра мя та го, вар та адзна-
чыць, што, па-пер шае, наз ва ныя ме то ды кі ў зга-
да ных кра і нах пас та ян на зна хо дзяц ца ў пра-
цэ се удас ка на лен ня з ап ра ба цы яй на пра к-
ты цы, а па-дру гое, за меж ны во пыт у да дзе най 
га лі не ўяў ляе знач ную ці ка васць для дас лед-
чы каў Бе ла ру сі, дзе ўжы ван не ўка за ных ме то-
дык па ча ло ся ад нос на ня даў на (у па раў нан ні, 
нап рык лад, з ЗША і кра і на мі За ход няй Еў ро пы). 
Вар та адзна чыць, што пат рэб нас ці ў іх з кож-
ным го дам не паз беж на ўзрас та юць, роў на як і 
пат ра ба ван ні да іх якас ці.
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Summary

In the article the basic types of electoral researches 
with the indication of specific tasks of each of them 
which cause expediency of application of these or 
those techniques and methods of sociological studying 
of behaviour of electorate during preparation and carry 
out of elections to the state authorities, and also in the 
period after elections are distinguished. Foreign expe-
rience of the use of Exit-poll (on the example of the 
United States of America and Ukraine), and also the 
techniques of correlation of the data of polls after elec-
tions with the data of pre-election polls with the pur-
pose of construction of these or those models of elec-
toral behaviour, in particular model of electoral shift (on 
the example of the Russian Federation) are revealed 
and analyzed.
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