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Анотацiя
У роботi представлена порiвняльна характеристика систем голосування. Порiвняння систем вiдбувалось на даних,
якi були вилученi з сайту Центральної виборчої комiсiї України. При аналiзi результатiв голосування можна
отримати iнформацiю про те, об’єктивно чи нi дана виборча система вiдображає волевиявлення виборцiв, та чи
змiцнює вона зв’язок полiтичних дiячiв зi своїми виборцями.
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Вступ

Функцiонування сучасного мiжнародного товари-
ства неможливе без протистояння позицiй i поглядiв,
притаманних певним суб’єктам. Тлумачення певних
питань, наявних у практицi мiжнародних вiдносин,
отримують вiдмiннi оцiнки з боку учасникiв про-
цесу. Логiчним наслiдком цього є суперечностi та
конфлiкти. Цi конфлiкти iнколи призводили до не-
безпечних мiжнародних криз i збройної боротьби,
якi спричиняли серйознi та небезпечнi наслiдки.

Метою даної роботи є аналiз виборчої системи
України, порiвняння з iншими iснуючими система-
ми голосування. В результатi такого аналiзу можна
буде зробити висновок, щодо ефективностi обраної
Україною системи виборiв.

Для досягнення цiєї мети були сформульованi та
вирiшенi наступнi завдання: вивчення та аналiз лi-
тератури, вилучення даних з сайту ЦВК, програмна
реалiзацiя розглянутих систем голосування та їх по-
рiвняння.

1. Вилучення даних

З огляду на розвиток Iнтернету з його величезни-
ми обсягами iнформацiї, важливо вмiти об’єднувати
великi обсяги даних i робити їх бiльш осмисленими.
Основним завданням є видiлення корисної iнформа-
цiї з наборiв даних, розмiр яких набагато перевищує
можливостi сприйняття людини. У сучасному свi-
тi користуються попитом iнтелектуальнi системи,
якi вилучають iнформацiю з неструктурованих або
слабоструктурованих джерел (в англомовнiй лiтера-
турi – data extraction) [1].

Дуже часто в ролi джерел виступають
Web-сторiнки. Для порiвняння систем голосування
необхiдним є отримати данi з сайту Центральної
виборчої комiсiї України.

Загалом всi методи вилучення даних можна подi-
лити на три основнi групи:

∙ Ручнi методи – монiторинг сторiнок, що цiкав-
лять i перемiщення необхiдної iнформацiї в базу
здiйснюється спецiальним оператором.
∙ Напiвавтоматичнi методи – це такi рiшення, якi

здатнi витягувати iнформацiю пiсля певного на-
лаштування. Наприклад:

– Попередня розмiтка оператором елементiв
сторiнки.

– Парсинг рядкiв.
– Складання регулярних виразiв.
– Аналiз DOM дерева та використання

XPath.
∙ Автоматичнi або iнтелектуальнi методи.

Для поставленої задачi у данiй роботi буде вико-
ристовуватися напiвавтоматичний метод вилучення
даних. Це пов’язано з тим, що даних, якi представ-
ленi на сайтi багато: середня кiлькiсть дiльниць за
рiзнi роки бiля 30 тисяч.

Вилучення структурованих даних з Web-сторiнок,
в загальному випадку, зводиться до вирiшення на-
ступних завдань:

∙ Пошук i отримання цiльових сторiнок для отри-
мання iнформацiї (проблема навiгацiї). Напри-
клад у 2014 роцi функцiонувало 213 одно-
мандатних округiв. Iнформацiя про резуль-
тати голосування по кожному округу розта-
шована на окремiй Web-сторiнцi. Для вилу-
чення необхiдної iнформацiї написаний пар-
сер повинен вiдвiдати кожну з цих сторiнок.
У всiх сторiнок URL адреси мають однако-
ву частину: «http://www.cvk.gov.ua/.../pf7331=»,
а далi йде частина, яка являє собою но-
мер округу. Тобто для округу 45 посилан-
ня для вилучення даних буде виглядати як:
«http://www.cvk.gov.ua/.../pf7331=45». У зв’язку
з тим, що адреси мають таку структуру, най-
зручнiше буде вилучати данi з цих сторiнок в
циклi.

Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки
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∙ Розпiзнавання дiлянок, що мiстять потрiбнi да-
нi (проблема розпiзнавання даних). У зв’язку з
тим, що Web-сторiнка вiдформатована з вико-
ристанням мови розмiтки HTML, за допомогою
веб-браузера можна переглянути код сторiнки i
визначити шляхи за якими розташована необхi-
дна iнформацiя. Цього можна досягнути аналi-
зуючи DOM дерева та використовуючи XPath.
∙ Пошук структури знайдених даних (проблема

пошуку загальної структури даних). Загалом
на сайтi представленi рiзнi даннi: текстовi (iм’я
та прiзвища, назви стовбцiв), числовi (кiлькiсть
голосiв, кiлькiсть бюлетенiв та iнше), номер ви-
борчої дiльницi, дата пiдписання протоколу.
∙ Забезпечення однорiдностi вилучених даних

(проблема зiставлення атрибутiв вилучених да-
них). Ця задача не потребує вирiшення. Адже
усi данi на цих Web-сторiнках представленi в
однаковому форматi.
∙ Об’єднання даних з рiзних джерел (проблема

об’єднання даних). Вирiшується за допомогою
проходження парсером всiх сторiнок в циклi.
Усi вилученi данi будуть зберiгатися в один csv
файл в однаковому форматi.

2. Виборчi системи
У полiтичнiй практицi надзвичайно високу зна-

чимiсть має вибiр основних елементiв електораль-
ної формули: спiввiдношення пропорцiйної i мажо-
ритарної систем, рiвень загороджувального порогу,
одномандатнi або багатомандатнi округи, вiдкритi i
закритi партiйнi списки i ряд iнших.

2.1. Основнi види виборчих систем

На практицi видiляються наступнi основнi ти-
пи виборчих систем: мажоритарна, пропорцiйна та
змiшана [2].
∙ Мажоритарна система – найбiльш поширена на

виборах система бiльшостi. При цiй системi обра-
ним вважається той, за кого було подано бiль-
шiсть голосiв, а голоси, поданi за iнших канди-
датiв, не враховуються. Недолiки мажоритарної
системи полягають головним чином у тому, що
партiї меншостi зазвичай недостатньо представ-
ленi в парламентi, якщо тiльки вони не сконцен-
трованi в якомусь одному регiонi. Партiя може
отримати абсолютну бiльшiсть мiсць в парла-
ментi, набравши менше вiд загального числа
поданих голосiв. Iншими словами, у влади може
перебувати уряд, який не влаштовує бiльшiсть
виборцiв.
∙ Пропорцiйна система – полягає в тому, щоб ко-

жна партiя отримувала у парламентi чи iншому
представницькому органi число мандатiв, про-
порцiйне числу голосiв, поданих за її кандидатiв
на виборах. Необмежене використання пропор-
цiйної системи може призвести до появи в палатi
безлiчi дрiбних фракцiй якi, зазвичай, не будуть
здатнi до конструктивної спiвпрацi. Для про-
порцiйного розподiлу мандатiв найбiльш часто

використовуються методи виборчої квоти i ме-
тоди дiльникiв [3].
∙ Змiшана виборча система – така процедура про-

ведення виборiв, яка включає елементи як ма-
жоритарної, так i пропорцiйної виборчих систем.
Ця виборча система застосовується, як правило,
в тих країнах, де йде пошук i становлення вибор-
чих систем, або необхiдно досягти компромiсу
мiж принципом представництва у парламентi
рiзних полiтичних сил та стабiльнiстю сформо-
ваного ними уряду.

2.2. Загороджувальний порiг

Щоб укрупнити партiйнi фракцiї в парламентi,
уникнути засилля в ньому постiйно конфлiктуючих
мiж собою дрiбних угруповань, проникненню яких
сприяє пропорцiйна система, необхiдно дещо обме-
жити пропорцiйнiсть представництва на користь ве-
ликих i середнiх партiй. Найчастiше з розподiлу ман-
датiв виключаються партiї, що не зiбрали певного
вiдсотка голосiв. Однак високий загороджувальний
порiг часом призводить до того, що значна частина
виборцiв виявляється неподаною.

2.3. Виборча система України

Згiдно з [4] вибори депутатiв в Українi в 2014 роцi
здiйснюються за змiшаною системою:
∙ 225 депутатiв обираються за пропорцiйною си-

стемою у загальнодержавному багатомандатно-
му виборчому окрузi за виборчими списками
кандидатiв у депутати вiд полiтичних партiй,
∙ 225 депутатiв обираються за мажоритарною си-

стемою вiдносної бiльшостi в одномандатних
виборчих округах.

З 2011 року право на участь у розподiлi депутатських
мандатiв отримають лише тi партiї, якi наберуть
бiльше 5 вiдсоткiв голосiв за пiдсумками виборiв [5].
Ранiше цей бар’єр становив 3 вiдсотка. Перемож-
цем в мажоритарному окрузi вважається кандидат,
який одержав бiльшiсть голосiв виборцiв. Якщо ж
перший рядок займуть два або бiльше кандидатiв з
однаковим числом голосiв, призначається повторне
голосування в даному окрузi.

3. Аналiз отриманих даних

3.1. Аналiз даних по одномандатних
округах

Для аналiзу даних в одномандатних округах була
написана програма, яка висвiтлює описаний вище
недолiк мажоритарної системи розподiлу мандатiв.
В програмi обчислюється середнiй вiдсоток голосiв
за того, чи iншого кандидата i порiвнюється з вiдсо-
тком голосiв за кандидата, який є лiдером в даному
окрузi.

У 2012 роцi лише в чотирьох округах в середньо-
му виборцi хотiли бачити iншого кандидата. При
цьому розрив мiж кiлькiстю голосiв «за» є не вели-
ким. Дана ситуацiя виникає в тих округах, в яких
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Табл. 2. Порiвняльна характеристика методiв розподiлу мандатiв на прикладi даних за 2012 рiк

Метод
Партiя
регiонiв

Всеукр.
об’єд-
нання

Батькiв-
щина

Полiтична
партiя
УДАР

Комунiст.
партiя

України

Всеукр.
об’єд-
нання

Свобода

Критерiй
1

Критерiй
2

Критерiй
3

Хера 72 62 34 32 25 0,61 0,63 27,51
д’Ондта 73 62 33 32 25 0,82 0,91 36,99

Сент-ЛаГю 72 62 34 32 25 0,61 0,63 27,51

Датський 72 62 34 32 25 0,61 0,63 27,51
Iмперiалi 74 62 33 31 25 1,59 1,65 71,44

Табл. 3. Порiвняльна характеристика методiв розподiлу мандатiв на прикладi даних за 2014 рiк

Метод
Народ-

ний
фронт

Блок
Петра
Поро-
шенка

Об’єд-
нання
САМО-
ПОМIЧ

Опози-
цiйний
блок

Радика-
льна

Партiя
Олега
Ляшка

Всеукра-
їнське

Об’єдна-
ння

Батькiв-
щина

Крит. 1 Крит. 2 Крит. 3

Хера 64 63 32 27 22 17 0,91 1,26 34,03
д’Ондта 65 64 32 27 21 16 1,33 1,67 49,98

Сент-ЛаГю 64 63 32 27 22 17 0,91 1,26 34,03

Датський 64 63 32 27 22 17 0,91 1,26 34,03
Iмперiалi 65 64 32 27 21 16 1,33 1,67 49,98

На основi проведеного аналiзу усiх рiзновидiв ви-
борчих систем можна зробити висновок, що вибрана
модель системи повинна бути ефективною i сприйма-
тися людьми, а не бути слiпо запозиченою.

Вiдкритим залишається питання про те, яким саме
має бути загороджувальний порiг.

В будь-якому випадку, за роки незалежностi краї-
ни пройшла достатня кiлькiсть виборiв за рiзними
виборчими системами. Це дозволяє аналiзувати подiї,
якi вiдбулися в країнi, та вплив результатiв виборiв
на них. Хоч, звичайно, ефективнiсть тiєї чи iншої
виборчої системи зможе пiдтвердити лише виборча
практика. Тому питання трансформацiї виборчої си-
стеми є i ще довго залишатиметься актуальним, що
становить перспективи для подальших дослiджень
виборчих систем.
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за кандидата лiдера проголосувало менш нiж 36%
виборцiв.

А вже у 2014 роцi ситуацiя є декiлька iншою. У
13 округах з 198 є суперечливi данi. Тобто можна
сказати, що немає сталої думки в окрузi i бiля 70-80
вiдсоткiв виборцiв не голосували за кандидата, який
був обраний в даному окрузi (тобто, цi голоси нiде
не враховуються).

3.2. Аналiз даних по багатомандатних
округах

По-перше, необхiдно розглянути ефективнiсть i
доцiльнiсть загороджувального порогу в Українi.

Табл. 1. Результати виборiв по багатомандатним
округам у 2012 роцi

№
Назва партiї Вiдсоток голосiв

1 Партiя регiонiв 30%

2
Всеукраїнське об’єднання
Батькiвщина 25,55%

3
Полiтична партiя УДАР
Вiталiя Кличка 13,97%

4
Комунiстична партiя
України 13,18%

5
Всеукраїнське об’єднання
Свобода 10,45%

6
Партiя Наталiї Королевської
Україна – Вперед! 1,58%

З таблицi 1 видно, що, який би не був встановле-
ний загороджувальний порiг, – 3%, 5%, 7% або навiть
10%, – це нiяк би не вплинуло на представництво
партiй в парламентi. Це вiдбулося тому, що першi
п’ять партiй отримали 93, 15% голосiв виборцiв. Мо-
жна сказати, що загалом, у 2012 роцi, фрагментацiя
парламенту здiйснюється за уподобаннями виборцiв
та забезпечується стабiльна бiльшiсть.

Вже у 2014 роцi кiлькiсть партiй, що подолали
5% порiг мають лише 77, 5% голосiв. Тобто, можна
сказати, що кожний четвертий голос виборця не був
врахований при розподiлi мандатiв.

Якщо б встановлений порiг був, наприклад, 3%,
то партiї, що подолали цей бар’єр, мали би 92, 32%
голосiв виборцiв. Тобто, майже 15% голосiв виборцiв
також враховувались би при розподiлi мандатiв. Але
тодi кiлькiсть партiй зросла би з 6 до 10, що створило
би у свою чергу дуже розрiзнений парламент.

Також треба зазначити, що для України є звичною
ситуацiя з великою кiлькiстю партiй на виборах у
парламент. Наприклад у 2006 роцi кiлькiсть пар-
тiй досягла 45. Хоч при цьому i був встановлений
загороджувальний порiг на рiвнi 3%, партiї лiдери
отримали всього 77, 73% голосiв.

3.3. Порiвняння методiв дiльникiв та квоти
Хера

Для того, щоб визначити, яка партiя отримала за
рахунок iнших «зайвi» мандати, завдяки тому чи
iншому методу, необхiдно обрати еталонний метод
та критерiї, за якими буде проводитись порiвняння
методiв. Було доведено, що найбiльш пропорцiйнi
результати дає квота Хера з правилом найбiльшого
залишку [6]. Для оцiнки ступеня вiдхилення будуть
використовуватися три критерiї:
∙ Сума модулiв рiзницi в долi мiсць в парламен-

тi i долi голосiв виборцiв, отриманих кожною
партiєю (вiдносно суми голосiв за партiї, якi
допущенi до розподiлу мандатiв);
∙ Середнє вiдхилення «цiни» отриманих партiєю

мандатiв вiд квоти Хера. Цей критерiй обчислю-
ється за формулою (1).

𝑆 =
𝑚∑︁

𝑖=1

|𝑥𝑖/𝑦𝑖 − ℎ|/ℎ/𝑚 (1)

де 𝑥𝑖 – число голосiв, отриманих 𝑖-м списком,
𝑦𝑖 – число мандатiв, отриманих 𝑖-м списком, 𝑚 –
число спискiв, допущених до розподiлу мандатiв,
ℎ – квота Хера.
∙ Середнi зваженi вiдхилення «цiни» отриманих

партiєю мандатiв вiд квоти Хера. Цей критерiй
обчислюється за формулою (2).

𝑆 =
𝑚∑︁

𝑖=1

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 * ℎ|/ℎ/𝑚 (2)

де 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑚 та ℎ приймають аналогiчнi до фор-
мули 1 значення.

Крiм описаних критерiїв необхiдно перевiрити, чи
порушується «правило квоти». Це правило говорить,
що при розподiлi кожна партiя повинна отримати
число мiсць, що дорiвнює її квотi, яка округлена до
найближчого бiльшого або меншого цiлого числа.

Для 2012 року квота Хера становить 84320 голосiв.
Як видно з таблицi 2, Методи Хера, Сент-лаГю та
датський дали однаковий результат. Метод д’Ондта
надав перевагу бiльшiй партiї за рахунок середньої.
А метод Iмперiалi, який є похiдним вiд нього взагалi
надав два «зайвих» мандата великiй партiї. Також
з таблицi 2 видно, що метод Iмперiалi порушує пра-
вило квоти у випадку з Партiєю регiонiв та має
найбiльшi значення по трьох критерiях.

Для 2014 року квота Хера дорiвнює 54262 голосiв.
Як i у попередньому випадку метод д’Ондта надав
перевагу бiльшим партiям за рахунок менших, як
видно з таблицi 3. Але метод Iмперiалi не порушив
правило квоти i разом з методом д’Ондта має най-
бiльшi значення критерiїв.

Висновки

На даний момент в Українi дiє змiшана виборча
система. Але вона не зовсiм подолала недолiки ма-
жоритарної i пропорцiйної виборчих систем, та, крiм
того, створила складнощi щодо порозумiння в пар-
ламентi мiж депутатами, обраними рiзним способом.

Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки
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