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Визначено особливості використання методу кейс стаді 
в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим 
процесом на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 
року. Метод кейс стаді використано в рамках моніторингової 
діяльності на між електоральному етапі для попередження 
потенційних небезпек на виборах народних депутатів України 
2012 року, що стосувалися зловживання адміністративним 
ресурсом.
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monitoring of the election process (by the example of elections to 
Verkhovna Rada of Ukraine in 2012). The features of using of case-
study method in the process of public monitoring of the election process 
by the example of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine 
in 2012 are defined. Case study method is used while monitoring 
activity during between elections stage to avoid potential risks of 
administrative resource abuse during public deputies of Ukraine 
elections in 2012. 
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в процессе осуществления общественного мониторинга за 
избирательным процессом (на примере выборов в Верховную 
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Раду Украины 2012 года). Определены особенности использования 
метода кейс стади в процессе осуществления общественного 
мониторинга за избирательным процессом на примере выборов 
в Верховную раду Украины 2012 года. Метод кейс стади 
использован в рамках мониторинговой деятельности на меж-
электоральном этапе для предупреждения потенциальных угроз 
на выборах народных депутатов Украины 2012 года, касающихся 
злоупотребления административным ресурсом.

Ключевые слова: кейс стади, повторяемость, общественный 
м о н и т о р и н г ,  и з б и р а т е л ь н ы й  м е ж  э л е к т о р а л ь н ы й , 
административный ресурс.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Громадський моніторинг 
за виборчим процесом сьогодні представляє собою багатопланову 
діяльність, що передбачає використання різних методів отримання, обробки 
і представлення інформації. Сучасний інструментарій громадського 
моніторингу за виборчим процесом включає не тільки традиційні для цього 
виду діяльності методи ,як, наприклад, спостереження (у т.ч. включене), 
але й інші методи – конвент-аналіз, фокус-групи, case-study та ін. Втім, 
громадський моніторинг взагалі та методи, що використовуються в процесі 
моніторингової діяльності, залишаються практично недослідженими в 
сучасній науці, незважаючи на їх поширення у практичній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи феномен 
громадського моніторингу, можна констатувати, що його складові в 
науковій літературі розкриті стисло та фрагментарно, незважаючи на 
те, що він достатньо поширений у практичній діяльності різних установ 
та організацій. Що стосується громадського моніторингу за виборчим 
процесом, то в науковому доробку як об’єкт досліджень він практично не 
представлений. Деякі положення громадського моніторингу висвітлюються 
через діяльність громадських організацій різного спрямування, об’єднань 
споживачів, профспілок тощо в роботах О. Лазор, Е. Лісіцин, В. Мартиненко, 
С. Новиков, Г. Орлов, В. Тимощук, О. Чуб, Т. Яременко. У цьому ж руслі 
висвітлюють проблему громадського моніторингу Г. Борн, Б. Гурне,  
Г. Добринін, О. Лучин, О. Майоров, О. Маштакова, С. Рогов, Г. Сьомін,  
Т. Троїцька та інші науковці.

Що стосується застосування методу case-study (кейс-стаді) в процесі 
моніторингової діяльності, то такі розробки відсутні. Загалом кейс-стаді 
розглядається в рамках таких наук, як педагогіка, лінгвістика, соціологія, 
політологія та ін. Серед сучасних вітчизняних авторів, які розглядали 
кейс-стаді в рамках політології, варто відзначити авторів підручника 
„Політична наука: Методи досліджень” [5] та О. Тягло, що представив 
результати ідентифікації сучасного стану і прогнозування можливостей 
подальшого розвитку політичної науки в Україні в частині застосування 
методу вивчення кейсів [6]. Втім, слід зауважити, що англомовний доробок 
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з питання використання методу кейсів, у порівнянні з вітчизняним, 
значніший, що підвищує актуальність дослідження використання методу 
кейс-стаді в рамках вітчизняної політології.

Метою статті є визначення особливостей використання методу 
кейс-стаді в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим 
процесом на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року.

Виклад основного матеріалу. Метод кейс-стаді виник на початку 
ХХ ст. у Школі бізнесу Гарвардського університету (США). Його 
особливістю стало вивчення прецедентів, тобто ситуацій із юридичної 
або ділової практики, які відбулися в минулому. В подальші роки даний 
метод поширився в практиці різних відомств і навчальному процесі, у т.ч. 
в Україні. Проте дослідницька стратегія кейс-стаді не є традиційною для 
вітчизняної політологічної науки [5].

Варто відзначити, що, не дивлячись на всю немилозвучність терміну 
„кейс-стаді” українською мовою, українськомовного його аналогу, 
що повністю відповідав би змісту методу. Тому термін „кейс-стаді” не 
тільки міцно увійшов до повсякденного наукового лексикону, але для 
більшості є цілком зрозумілим і звичним, це словосполучення широко 
використовується як в дослідницькій практиці, так і у теорії. При цьому 
роботи, в яких давався б ясний опис того, що є кейс-стаді і як його 
слід застосовувати, фактично відсутні.  Іншими словами, кейс-стаді є 
дослідницькою стратегією, настільки ж поширеною в політичній науці, 
наскільки і невизначеною. У загальному розумінні, кейс-стаді – це 
глибинне дослідження одиничної ситуації з метою розуміння ширшого 
класу (схожих) випадків.

Кейс-стаді, вивчаючи одиничну, а іноді навіть унікальну ситуацію, явно 
або імпліцитно націлений на виведення якихось узагальнень. Ця стратегія 
є проміжною ланкою від отримання суто контекстуальних знань за 
допомогою якісних методів до виведення загальних закономірностей. При 
використовуванні даного підходу одинична ситуація або подія цікавлять 
не стільки самі по собі, скільки як приклад ширшого „класу подій”. Таким 
чином, кейс-стаді – це, строго кажучи, не метод дослідження об’єктів, 
що цікавлять науку, але особливий спосіб відбору ситуацій для аналізу. 
Ситуація, або кейс, означає якийсь обмежений в просторі феномен, що 
розглядається в певний період часу або впродовж деякого періоду часу [3].

Кейс-стаді може включати вивчення як одного, так і декількох кейсів  
[8, c. 20]. Крім того, кейс може бути представлений як однією, так і 
декількома одиницями аналізу. Розширена типологія досліджень кейс-
стаді,  що ґрунтується на кількості одиниць аналізу в рамках одного кейса 
і кількості самих кейсів, що підлягають вивченню, представлена в роботі  
Р.   Йіна [9, c. 46-64]. Так, дослідник виділяє чотири типи кейс-стаді на 
основі перехресної класифікації двох дихотомічних ознак – кількості 
кейсів (один або декілька) і кількості одиниць аналізу в кожному кейсі (одна 
або декілька): одинично-цілісне кейс-стаді (один кейс, представлений 
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однією одиницею аналізу), одинично-складове кейс-стаді (один кейс, 
представлений декількома одиницями аналізу), множинно-цілісне кейс-
стаді (декілька кейсів, кожний з яких представлений однією одиницею 
аналізу) і множинно-складове кейс-стаді (декілька кейсів, кожний з яких 
представлений декількома одиницями аналізу).

Відповідні типи кейс-стаді спираються на концепцію повторюваності, 
яка полягає у відборі кейсів, що демонструють або схожі результати 
дослідження (константна повторюваність), або відмінні результати, 
пов’язані з очікуваними причинами (теоретична повторюваність). Така 
повторюваність результатів, як і в експериментальних дослідженнях, 
робить висновки дослідження надійнішими. Оскільки в даному випадку 
забезпечується генералізація аналітичної ситуації, остільки при відборі 
кейсів необхідно використовувати цілеспрямовану вибірку. Оптимально, 
якщо дослідник відбере як кейси, що демонструють константну 
повторюваність, так і кейси, що демонструють теоретичну повторюваність 
(якщо таке взагалі можливе). Це дозволить розглянути феномен в різних 
контекстах і всесторонньо його описати. При визначенні кількості кейсів, 
що підлягають вивченню, слід використовувати підхід мінімальної  
вибірки [4].

Традиційно, виділяють шість джерел отримання даних в кейс-стаді: 
інтерв’ю, документи, архівні записи, безпосереднє спостереження, 
включене спостереження, матеріальні артефакти [7, c. 75]. Застосовуючи 
кейс-стаді, дослідник повинен дотримуватися трьох головних принципів 
збору даних:

1. Використовування декількох джерел даних: оскільки джерела 
є взаємодоповнюючими, остільки в правильно виконаному кейс-стаді 
повинні бути задіяні всі можливі джерела.

2. Створення бази даних: всі зібрані дані оформляються двояким чином –  
у вигляді баз даних із систематизованими емпіричними фактами і у вигляді 
дослідницьких звітів по цих базах даних.

3. Побудова інтеграційного ланцюжка свідоцтв:
а) дослідник повинен потурбуватися, щоб підсумковий звіт цілком 

ґрунтувався на базі проведеного кейс-стаді;
б) база даних повинна відображати природу „сирого” емпіричного 

матеріалу і містити відомості про умови, в яких він був зібраний;
в) самі зібрані дані повинні відповідати дослідницьким питанням [4].
Розглянемо застосування методу кейс-стаді у політичній практиці на 

прикладі виборів до Верховної Ради України у 2012 році.
Виборчий процес під час виборів народних депутатів до Верховної Ради 

України регулювався, як і інші виборчі процеси, нормами національного 
законодавства – Конституцією України [1], Законом України від 17.11.2011 
№ 4061-VI „Про вибори народних депутатів України” [2], іншими 
законодавчими актами.
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Суттєвою відмінністю Закону про парламентські вибори стало те, 
що статус суб’єктів виборчого процесу ним закріплено за офіційними 
спостерігачами від громадських організацій, зареєстрованими у 
визначеному цим же Законом порядку. Їхні повноваження починалися з 
дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у встановленому порядку 
і припинялися після встановлення Центральною виборчою комісією 
результатів виборів депутатів.

Спираючись на законодавчі акти, у 2012 році під час виборів народних 
депутатів України Громадянська мережа ОПОРА реалізувала масштабну 
кампанію довготермінового та короткотермінового спостереження, 
організувала статистичний підрахунок голосів щодо результатів 
голосування за пропорційною складовою виборчої системи на основі 
репрезентативної вибірки, забезпечила стовідсоткове покриття дільниць 
своїми спостерігачами у окремих одномандатних мажоритарних виборчих 
округах.

У рамках довготермінового спостереження в кожному з 225 округів 
працювали спостерігачі ОПОРИ, а в день виборів до них приєдналися 
ще 3500 активістів. Як і при організації моніторингових кампаній під 
час попередніх виборів, на виборах 2012 року етапна характеристика 
моніторингової діяльності відповідала логіці виборчого процесу.

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють проведення виборів 
в Україні, дозволяють дійти до висновку, що виборчий процес може 
охоплювати проміжок часу між попередніми і наступними виборами. При 
такому підході виборчий процес можна розділити на чотири фази – пре-
електоральну, електоральну, пост-електоральну і між-електоральну.

Пре-електоральна фаза – це період, що починається з початком 
підготовчих заходів до проведення наступних виборів і закінчується із 
завершенням виборчої кампанії.

Електоральна фаза триває один день (або декілька днів в окремих 
країнах) і включає всі заходи, що стосуються голосування. Вона 
закінчується із закриттям виборчих дільниць.

Пост-електоральна фаза – це період між закриттям виборчих дільниць 
(закінченням процесу голосування) і оголошенням остаточних результатів 
вибору (після узгодження всіх можливих конфліктів і вирішення 
проблемних ситуацій).

Між-електоральна фаза – це фаза між виборами, під час якої у 
політичному полі та інших сферах життя раїни відбуваються зміни, 
пов’язані з виборами.

Особливістю моніторингу за виборами народних депутатів України у 
2012 році стало те, що фактично моніторингова діяльність розпочалася 
ще в січні – лютому 2012 року – тобто в між-електоральний період – і 
передбачала вивчення політичного поля, складання прогнозів щодо 
можливих порушень з метою їх попередження та ін. До моніторингової 
діяльності в між-електоральний період, зокрема, належав, аналіз фактів 
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зловживання адміністративним ресурсом в ході попередніх виборчих 
кампаній в Україні за методом case-study. 

На основі аналізу відкритих джерел інформації, випадків зловживання 
адміністративним ресурсом у відповідній області під час попередніх 
виборчих кампаній, в кожні області суб’єктами моніторингової діяльності 
була узагальнена інформація щодо ситуацій (кейсів) (не менше 5), яка 
містила наступні дані:

1. Вид адміністративного ресурсу:
– законодавчий адміністративний ресурс – прийняття нормативно-

правових актів в інтересах конкретних політичних сил;
– інституційний адміністративний ресурс – використання 

підконтрольних органам влади і місцевого самоврядування кадрових 
ресурсів та матеріально-технічних засобів в інтересах окремих кандидатів 
чи партій, за відсутності рівного доступу до них усіх інших виборчих 
конкурентів;

– медійний адміністративний ресурс – використання підконтрольних 
владі ЗМІ в інтересах конкретних політичних партій чи кандидатів;

– силовий адміністративний ресурс – використання владою 
правоохоронних органів (міліція, прокуратура, СБУ, митниця, податкова) 
на користь одних кандидатів або з метою тиску на інших;

– бюджетний адміністративний ресурс – використання бюджетних 
коштів та засобів на користь конкретних кандидатів чи партій;

– регуляторний адміністративний ресурс – прийняття органами 
державної влади, місцевого самоврядування і підконтрольними їм 
структурами (наприклад, виборчими комісіями) законних управлінських 
рішень в інтересах окремих кандидатів чи партій 

2. Короткий опис ситуації (кейсу).
3. Вибори, на яких трапився випадок (вибори народних депутатів 

України 1998 і 2002 років, парламентські і місцеві вибори 1994, 1998, 2002, 
2006, 2007, 2010 рр., президентські – 1994, 1999, 2004, 2010 рр.).

4. Місце події.
5. Суб’єкти зловживання адміністративним ресурсом.
6. Партія, кандидат, інша особа чи група осіб, на чию користь був 

застосований адміністративний ресурс.
7. Об’єкт зловживання адміністративним ресурсом.
8. Наслідки випадку.
9. Період, коли мало місце зловживання адміністративним ресурсом: 

до початку виборчої кампанії, під час чи після, в момент голосування. 
10. Масштаб зловживання адміністративним ресурсом.
11. Тривалість застосування адміністративного ресурсу, його 

повторюваність.
12. Джерела інформації.
Результати цієї роботи дали змогу уявити потенційні небезпеки 

на виборах 2012 року, що стосувалися однієї з найпоширеніших  
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(як показав досвід проведення попередніх виборчих кампаній) для нашої 
країни форм порушення виборчого законодавства – а саме, зловживання 
адміністративним ресурсом.

Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті 
аналізу наукової літератури і вітчизняного законодавства, що стосується 
проведення виборів в Україні, можна зробити висновок, що в контексті 
здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом, його 
варто розглядати як такий, що складається з чотирьох етапів: пре-
електорального, електорального (голосування), пост-електорального, 
між-електорального.

Між-електоральна фаза громадського моніторингу за виборчим 
процесом під час виборів народних депутатів України у 2012 році, що 
здійснювався офіційними спостерігачами від ГМ ОПОРА, за якими чинним 
законодавством було закріплено статус суб’єктів виборчого процесу, 
передбачала отримання інформації завдяки використанню методу кейс-
стаді. В даному випадку метод кейс-стаді передбачав збір і аналіз фактів 
зловживання адміністративним ресурсом в ході попередніх виборчих 
кампаній в Україні. 

Результати цієї роботи дали змогу уявити потенційні небезпеки 
на виборах народних депутатів України 2012 року, що стосувалися 
такої форми порушення виборчого законодавства, як зловживання 
адміністративним ресурсом.

Перспективними напрямками подальших наукових розробок, що 
стосуються громадського моніторингу за виборчим процесом, можна 
визначити: особливості співпраці національних та міжнародних 
спостерігачів, роль держави у розвитку системи громадського 
спостереження за виборами, особливості фінансування суб’єктів 
моніторингової діяльності за виборами в України.
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