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1. РЕЗЮМЕ 
Реформа децентралізації триває з 2014 року. За цей час було створено майже дев’ять 

сотень Об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які отримали нагоду практично з нуля 
сформувати діяльність нової одиниці місцевого самоврядування. Дослідження аналізує як ці 
нові громади застосовують цифрові рішення у своїй діяльності, а саме вебсайти та соціальні 
мережі. Для того аби дослідити, як керівництво ОТГ використовує онлайн-інструменти для 
взаємодії з мешканцями та яким чином залучає їх до місцевого урядування, було 
проаналізовано вебсайти і сторінки у соціальних мережах вибірки із 241 ОТГ (30 % від 

загальної кількості станом на 1 січня 2019 року) та доповнено ці дані узагальненнями із 10 
напівструктурованих інтерв’ю з представниками керівництва об’єднаних громад. 

Загалом, наявність вебсайту для об’єднаних територіальних громад в Україні сьогодні є 
нормою, як і присутність у соціальних мережах. Вебсайту немає лише в 5.4 % громад, однак, 
половина (7 з 13-ти) цих «безсайтних» ОТГ присутня у Facebook. Відповідно, зовсім не 
представленими в інтернеті є лише 2.5 % об’єднаних громад. 

Серед ОТГ, утворених до осені 2017 року, вебсайт відсутній лише в однієї сільської громади, 
а в тих, що після — однієї селищної і 11 сільських. Тобто створення вебсайту для громад не 
завжди є серед першочергових завдань, але це питання вирішується з розвитком громади. 

Вебсайт необхідний як і для виконання норми закону «Про доступ до публічної 
інформації», постанови КМУ про відкриті дані (№ 835 від 21 жовтня 2015 року) та низки інших 
нормативних актів, так і для налагодження комунікації керівництва ОТГ із мешканцями. 

Зокрема, вебресурс може бути найдоступнішим джерелом контактних телефонів, адрес 
електронних скриньок та інформації щодо графіку прийому керівництва ОТГ. Як мінімум, на 
вебсайтах громад телефон є у 97 % громад із вибірки, електронна скринька — у 95 %, а графік 

прийому — у 72 %. 
У низки громад вебсайт створювали з нуля, а у деяких він став продовженням вебсайту 

відповідної ради центру громади. У поодиноких випадках одночасно функціонують і сайти 
громади, і ради, що може ускладнити розуміння того, який ресурс є актуальним та повним 
джерелом інформації. 

На ринку присутні готові «коробкові» рішення вебсайтів як від комерційних структур, так 
і від проєктів міжнародної технічної допомоги. Така ситуація дозволяє громадам уникнути 
високих витрат на розробку й запуск власного вебсайту, особливо на початку діяльності. 

80 % громад із вибірки, у яких є електронна скринька, розмістили її на приватному 
поштовому сервісі. Цей крок має зміст лише з міркувань фінансової раціональності, адже 
створює ризики стороннього доступу до листування керівництва громади та втрати доступу 
до листів, якщо виникне проблема з паролем та його відновленням (ситуація, яка легко 
вирішується у випадку наявності власного поштового сервера). Тому рекомендується 
звернути увагу на перелік осіб, що мають доступ до електронних скриньок, регулярно 
оновлювати паролі та зберігати коди відновлення доступу у надійному та доступному місці 
збереження. 
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Відвідуваність вебсайтів громад різниться відповідно до типу ОТГ і спадає з міста в селище 
та із селища в село. Медіана1 активності відвідування міського сайту складає 4500 відвідин на 
місяць, селищного — 800, сільського — 500. На відвідуваність вебсайту ОТГ впливає, зокрема, 
наявність у громади профілів у соціальних мережах (включно з YouTube), де публікуються 
посилання на новини з вебсайту. Також присутня кореляція: у тих вебсайтах ОТГ, на яких 
міститься інформація про доходи і витрати громади, відвідуваність є вищою (у 
співвідношенні до чисельності населення громади). 

До половини трафіку (44 %) сайти громад отримують із пошукових систем. Часом, це 

відбувається тому, що користувачу простіше надрукувати запит умовної ОТГ як 
«кропивчанківська громада» чи «кропивчанківська громада телефон», ніж друкувати адресу 
«kropyvchankivska-otg.org.ua» і шукати там необхідну інформацію. Однак така пропорція може 
означати, що вебсайт використовується мешканцями лише для доступу до документів чи 
статичної інформації. Принагідно, ця пропорція в способах відвідування сайтів свідчить про 
актуальність SEO-оптимізації для вебпредставництва громади: якщо її вебресурс потрапить 
у позиції, що лідирують за відповідними запитами, це спростить мешканцям доступ до 
необхідності інформації. 

40 % вебсайтів оновлюють розділ новин рідше, ніж раз на тиждень, або не оновлюють 
взагалі. Оновлення залежать від кадрових та фінансових ресурсів ОТГ. Розділ новин дає 
можливість безкоштовно публікувати загальнодоступну інформацію про діяльність громади, 
тому якщо керівництво сповна не використовує цей ресурс, воно втрачає змогу сповіщати 
мешканців про свої дії. Особливо це стосується сільських громад, де половина вебсайтів (48 %) 
є пасивними. Результати дослідження демонструють взаємозалежність між якістю 
наповнення сайтів і сторінок у соціальних мережах та активністю мешканців на цих 
ресурсах. Оскільки інвестиція в онлайн-присутність окуповується, керівництву ОТГ важливо 
знаходити способи долати виклики, створені браком кадрів або відповідних навичок у 
працівників. 

Опитані представники ОТГ наголошують на перевагах соціальних мереж над вебсайтами 
як засобів комунікації з мешканцями. Тобто можна припустити, що громадянам комфортніше 
спілкуватися з владою там, де вони звикли спілкуватися одне з одними, а не на окремих 
вебресурсах. 

61 % громад із вибірки присутні у Facebook. З них 44 % мають лише сторінку, 12 % лише 
групу та 5 % одночасно сторінку та групу. Середня сторінка2 охоплює 7 % від числа мешканців, 

група — 11 %. Якщо порівнювати Fb-сторінки та Fb-групи об’єднаних громад, то в міських ОТГ 
коментарі залишають частіше на Fb-сторінках ніж у Fb-групах. Натомість у сільських та 
селищних ОТГ зворотна ситуація — частіше коментують Fb-сторінки, ніж Fb-групи. 

Відповідно, громадам рекомендується створювати сторінки та/або групи у Facebook 
одночасно з запуском сайту, або й до цього (якщо бракує ресурсів на останній). Аналіз даних 
із вибірки встановив, що попри те, що Fb-сторінка є найпоширенішим варіантом присутності 

 
1 Медіана - число, яке ділить числовий ряд на дві рівні частини, причому половина значень є більшими, а половина - меншими від 

медіани. 
2 У цьому випадку було використано медіану як середню величину. 
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установи чи організації в Facebook, більш якісну взаємодію з мешканцями можна отримати 
саме в групах. Принагідно, кількість учасників у групах майже вдвічі більша, ніж кількість 
підписників у сторінок. Оскільки в цих середовищах громадяни публікуватимуть інформацію 
щодо діяльності ОТГ, важливо розробити схему реакції на такі публікації та визначити 
відповідальних за моніторинг, збір та реакцію на них. Рекомендується, аби ключові 
проблематики коментувало керівництво, демонструючи власну увагу до події. 

Керівництво громад (голови та депутати) є політичними фігурами місцевого рівня. Це 
означає, що в політизованому українському середовищі Facebook вони стикатимуться не 
лише з обговоренням проблем, а й вираженням ставлення мешканців до керівництва або 
спробами опонентів вплинути на рівень довіри до чинної влади в громаді. Відповідно, 
керівництву громади варто обговорити реакцію не негативні повідомлення, виокремити 
низку осіб, які їх залишають, та у спілкуванні із ними на Fb-сторінках та у Fb-групах 
застосовувати окремі стратегії. Не рекомендується вимикати можливість коментування 
дописів, адже тоді керівництво втрачає змогу отримувати зворотній зв’язок від мешканців, 
який дозволяє їм коригувати свою діяльність та зберігати необхідний рівень довіри. 

Згідно з даними із нашої вибірки, громадяни активніше публікують власні скарги та 
повідомлення у Fb-групах, ніж на Fb-сторінках (40 % проти 17 %). Відповідно, керівництву ОТГ 

варто обміркувати відкриття Fb-групи та розглядати її як внутрішній майданчик для 
висловлення мешканцями своїх думок та критичних зауважень, зокрема із критикою. 
Водночас, Fb-сторінки, посилання на які можна знайти офіційній вебсторінці громади, є 
скоріш «вітриною» ОТГ у Facebook, тому їх варто розглядати як джерело новин та сповіщень 
від керівництва. 

77 % проаналізованих Fb-сторінок здійснюють менше однієї публікації в день (тобто менше 
30 публікацій у місяць), а 22 % — від однієї до 2.5 публікацій у день (тобто 30–75 публікацій у 
місяць). Часте оновлення позитивно впливає на ріст аудиторії, але має негативний вплив на 
число публікацій, які побачать підписники, що спричинено налаштуваннями алгоритму 
Facebook. Саме тому в наповненні сторінки потрібно витримувати баланс. 

17 % громад із вибірки мають YouTube-канал. У міських ОТГ цей показник складає 31 %, у 
селищних — 26 %, а у сільських – 9 %. YouTube є безоплатним відеохостингом, який дозволяє 

додатково залучати відвідувачів. Між кількістю переглядів та відвідинами сайту 
простежується взаємозалежність. Тобто або YouTube дає приріст трафіку на вебсайт, що 
малоймовірно, або мешканці переглядають відео тоді, коли воно вбудовано у публікацію на 
вебсайті громади. У будь-якому випадку, така кореляція є аргументом на користь запуску та 
розвитку Youtube-каналу. Чим більше переглядів у відео, тим більша кількість підписників, 
тому якщо керівництво закликатиме мешканців підписуватися на Youtube-канал, це має 
вплинути на зростання кількості переглядів. Загалом, більше половини каналів (21 канал, або 
54 % від ОТГ з YouTube-каналами) мають до 10 відео, а медіана активності публікування відео 
— одне в місяць. Таке середнє (медіана) відео отримує орієнтовно 100 переглядів. 

Instagram використовують 11 % міських об’єднаних громад, 6 % селищних ОТГ і 2 % 
сільських. Середній (медіана) профіль публікує 15 фото в місяць і має 274 фоловерів, з яких 
близько чверті є «ботами» (28 %). Чотири з одинадцяти досліджуваних профілів вибірки 
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(тобто 27 %) не отримують коментарів. Instagram є скоріш спробою залучити молодь до 

діяльності громади. Таке залучення загалом працює, оскільки ріст числа опублікованих фото 
позитивно впливає на кількість підписників, тобто увагу до каналу. 

Загалом, громади активно використовують цифрові інструменти для взаємодії з 
мешканцями. Щоправда, додатково цінно проаналізувати скільки громадян не користуються 
вебсервісами через погану комунікаційну стратегію керівництва, а скільки через відсутність 
у громадян технічних засобів та/або навичок для відвідування вебсайтів та підписки на 
профілі у соціальних мережах. Однак медіана місячного числа переглядів вебсайтів 
об’єднаних громад у 700 відвідин та медіана чисельності підписників Fb-групи в понад 750 
осіб є позитивними аргументами на захист актуальності сайтів та профілів у соціальних 
мережах для мешканців громад, а отже й необхідності їхнього подальшого розвитку. 
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2. ВСТУП 
Метою дослідження є аналіз способів та обсягу використання цифрових інструментів 

Об’єднаними територіальними громадами у своїй діяльності, зокрема для залучення 
мешканців до процесів прийняття і втілення рішень у цих громадах. 

Концептуально, діджиталізація діяльності на перших етапах розвитку новоствореної 
організації нагадує впровадження цифрових інструментів у фінансовому секторі України: не 
маючи довготривалої традиції роботи із системами попередніх поколінь, місцевим 
фінансовим установам простіше впровадити новаторські системи, ніж їхнім колегам на Заході, 
оскільки в нас ці системи створюються з нуля, а не приходять на заміну попереднім рішенням. 

Документально, дослідження бере за основу таку рамку: у квітні 2014 року Кабінет Міністрів 
України (КМУ) схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (розпорядження № 333-р від 01.04.14 р.). Із 

початком впровадження цієї реформи, аналіз українського державного адміністрування 
отримав доволі унікальну нагоду прослідкувати за становленням новоутворених одиниць 
державного сектору — об’єднаних територіальних громад. Зважаючи на поширений аргумент 
супроти змін — нарікання на складнощі трансформації попередніх практик (path dependency, 
англ.) — можна стверджувати, що ОТГ отримали нагоду втілювати нові практики фактично з 
нуля. 

Серед переваг і очікувань децентралізації в Україні наголошувалося на передачі бюджетів 
і прийнятті рішень ближче до громадян та створення нових умов для залучення цих громадян 
до управління життям їхньої громади3. У частині залучення, тобто комунікації, електронні 
канали та соціальні мережі сьогодні фактично стали вибором за замовчуванням. Зокрема, це 
актуально для українських політиків та чиновників, котрі за останні роки активізувалися в 
соціальній мережі Facebook. Відповідно, нас цікавило наскільки в новоутворених ОТГ є 
поширеними ці інструменти і якою є практика їхнього використання. 

Принагідно, у вересні 2017 року уряд схвалив Концепцію розвитку електронного 
урядування в Україні (розпорядження № 649-р від 20.09.2017 р.). У цьому документі вказано 
шість ключових принципів впровадження електронного урядування: 

● цифровий за замовчуванням; 
● одноразове введення інформації; 
● сумісність за замовчуванням; 

● доступність та залучення громадян; 
● відкритість та прозорість; 
● довіра та безпека. 

 
Урядову концепцію розвитку електронного урядування можна розглядати як певне 

«резюме Білої книги» (White Paper Executive Summary, англ.) теми діджиталізації державного 
сектору. Окрім цього, згадані шість принципів вказані Європейською Комісією в Плані заходів 
щодо електронного урядування на 2016-2020 роки (документ 52016DC0179), а також зазначені 

 
3 Верховна Рада України. В. Гройсман: Реформа з децентралізації дозволить розбудувати належну систему управління та розвивати 

ініціативу громадян: https://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/118852.html 
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у рекомендаціях Єврокомісії щодо цифрової трансформації місцевого адміністрування4. Для 
України, у межах зафіксованого в Конституції європейського курсу, ці принципи можна 
вважати певною дорожньою картою з напрацювання спроможності систем електронного 
урядування до інтеграції в європейську цифрову інфраструктуру згідно з стандартами 
Євросоюзу. З огляду на те, що ЄС приділяє значну увагу саме рівню місцевого самоврядування, 
зокрема в межах мультимільярдного бюджету Фонду регіонального розвитку (ERDF)5, 
відповідність найнижчого рівня українського самоврядування базовим стандартам ЄС уже на 
початку їхнього утворення вбачається доречною та затребуваною. 

Ці факти стають для нас одним із припущень того, що: 
1) На початку своєї діяльності ОТГ звертали увагу на інформацію уряду України; 
2) Відповідні проєкти міжнародної технічної допомоги, сукупний бюджет яких складає 

понад 403 мільйони доларів6, приділили певну увагу цифровій стороні діяльності ОТГ; 
3) Самі мешканці та керівництво громад розглядало бодай часткову цифровізацію 

урядування громади як звичний крок та формат діяльності на основі їхніх щоденних 
практик використання інтернет-технологій. 

Іншими словами, нас зацікавило, чи використовують громади потенціал цифрових 
управлінських технологій, або ж чи не ускладнюють такий перехід на «цифру» у майбутньому, 
розгортаючи роботу своїх установ у паперовому форматі. Важливо додати, що у частині 
роботи вебсайтів для органів місцевого самоврядування (ОМС), єдиним систематизованим 
нормативним актом є закон «Про доступ до публічної інформації». Цей закон, зокрема, 
зазначає порядок доступу до інформації на офіційних вебсайтах органів місцевого 
самоврядування. Водночас, органи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати 
урядову постанову № 835 від 21.10.2015 р., що затверджує Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних і низку інших нормативних актів, які 
точково зобов’язують ОМС оприлюднювати певні документи.  

 
4 European Commission. eGovernment in local and regional administrations: guidance, tools and funding for implementation: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-local-and-regional-administrations-guidance-tools-and-funding-
implementation 

5 Europrean Commission. European Regional Development Fund: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf 
6 Децентралізація. Міжнародна співпраця: https://donors.decentralization.gov.ua 
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3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНА РАМКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Намагаючись тримати рамку політичних процесів осторонь, дослідження не може 

уникнути згадки первинних політичних умов. Адже децентралізація влади, як передача низки 
функцій та коштів на нижні рівні урядування для росту демократичності владних процесів7,8, 
полягає саме в рішенні центральної влади обмежити свої повноваження. В Україні ж, 
зазвичай, обсяг влади центрального рівня мав протилежну тенденцію до збільшення таких 
повноважень. 

З перших днів незалежності, державне адміністрування України формувалося в парадигмі 
централізованості влади9,10. Причиною цьому, зокрема, є інституційний та культурний спадок, 
отриманий інститутами влади від часів СРСР. Ідентична ситуація стосується залучення 
громадян до процесів урядування: тоталітарний устрій комуністів постійно наголошував на 
діяльності в інтересах «кухарок та трактористів», тримаючи ці та інші групи населення подалі 
від політики й державного адміністрування. СРСР був одним із піонерів надання жінкам 
виборчого права, але проголосувати ці жінки (та чоловіки) могли лише за одну партію11. Отже, 
у достатньої кількості громадян могло сформуватися сприйняття одиниць влади як 
автономного інститут закритого типу від компонентів якого очікується «добротворення» для 
народу, без участі останнього в процесах обговорення, прийняття, втілення та оцінки рішень. 

Централізовану форму управління Україна зберігала, по суті, до весни 2014 року, попри 
часту згадку необхідності посилювати ролі регіонів політикам12. Як наслідок, у 2013 році 
Європейська Комісія назвала Україну однією з найбільш централізованих країн Європи13. Ба 
більше, звинувачення в намаганні надмірної централізації влади неодноразово звучали на 
адресу Леоніда Кучми (1994–2005)14 та Віктора Януковича (2010–2014)15. 

У таких умовах, ОТГ, які почали добровільне об’єднання у 2015 році, по суті розпочинали 
діяльність із раніше невідомими обсягами доступних коштів та повноважень. Як наслідок, 
деякі з цих громад, як і інших одиниць місцевого самоврядування, що отримали додаткові 
фінансові ресурси, просто розміщували надлишки коштів на депозитах16. Однак ці депозити у 
2018 році складали орієнтовно 1 % зведеного бюджету країни17. 

 
7 Manor, J. The political economy of democratic decentralization: http://documents.worldbank.org/curated/en/386101468739238037/The-

political-economy-of-democratic-decentralization 
8 Tang, M., and Huhe, N. Does decentralisation bring the people back to the government? An empirical analysis of the effect of 

decentralisation on political trust: 
https://www.researchgate.net/publication/279718644_Does_Decentralization_Bring_the_People_Back_to_the_Government_An_Empirical_Analysis
_of_the_Effect_of_Decentralization_on_Political_Trust 

9 Swianiewicz, P. Poland and Ukraine: Contrasting paths of decentralisation and territorial reform: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930600896228 

10 Yermolenko, V. & Rybak, V. Why Today’s Ukraine Is Different From Ukraine Which Welcomed Paul Manafort: 
https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/why-todays-ukraine-different-ukraine-which-welcomed-paul-manafort 

11 BBC. Olga Koch: Fight: https://www.bbc.co.uk/programmes/p07rfc5q 
12 Condrey, S., Slava-Prodan, S., Battaglio, R., & Palinchak, M. Ukrainian Public Management: Top-Down or Bottom-Up Reform?: 

https://www.researchgate.net/publication/329699955_Ukrainian _Public_Management_Top-Down_or_Bottom-
Up_Reform_Former_Soviet_Union_Central_ and_Eastern_Europe_and_Mongolia 

13 European Commission. “Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2013 and Recommendations for 
Action”: https://library.euneighbours.eu/sites/default/files/ attachments/ukraine_en_0.pdf 

14 Matsuzato, K. “All Kuchma’s Men:The Reshuffling of Ukrainian Governors and the Presidential Election of 1999: 
https://www.researchgate.net/publication/286943567_All_Kuchma's_men_The_reshuffling_of_Ukrainian_governors_and_the_ 
presidential_election_of_1999 

15 Motyl, A. Ukrainian Blues: Yanukovych's Rise, Democracy's Fall: http://www.jstor.org/stable/25680985 
16 Державна служба статистики України. Інформація щодо депозитів місцевих бюджетів станом на 01.03.2018: 

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/informatsiya-shchodo-depozitiv-mistsevikh-byudzhetiv-stanom-na-01032018 
17 Мінфін Медіа. Зведений бюджет України: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/2018/ 
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Станом на осінь 2019, процес добровільного об’єднання громад усе ще триває. Громади, 
які не об’єдналися досі й не об’єднаються добровільно, будуть утворені або ж приєднані на 
основі перспективних планів, розроблених обласними державними адміністраціями. Через 
добровільність об’єднання, на сьогодні об’єднані територіальні громади представляють лише 
38 % території України, а в новоутворених ОТГ проживає кожен четвертий українець18,19. Попри 

це, важливо додати, що сукупно в містах обласного значення (які також отримали більше 
повноважень у межах реформи децентралізації) та об’єднаних громадах станом на лютий 2019 
проживало 68 % громадян20. Відповідно, актуальність дослідження також вбачається в аналізі 
досвіду останніх п’яти років для декількох сотень громад, які мають бути утворені в найближчі 
роки21 і які представлятимуть майже третину населення України. 

Сьогодні, реформа децентралізації отримує достатню увагу наукової та експертної 
спільноти як в Україні, так і за її межами. Напрацьовано чималу кількість досліджень процесу 
впровадження ініціативи, результатів бюджетних змін та інше. Водночас, аспект електронного 
урядування в новоутворених громадах поки не отримав достатньої уваги. Зокрема, 
дослідження та дискурс звертають увагу на бюджети участі22 як форму залучення мешканців 
до процесу прийняття рішень. Однак ширша рамка застосування комплексу інструментів 
електронного урядування громадами наразі не є дослідженою достатньою мірою. Хоча саме 
електронного урядування на сьогодні є найбільш актуальною формою організації та надання 
державних послуг23. Відповідно, аналіз таких інструментів як вебсайти та профілі в соціальних 
мережах дозволить дослідити поточні досягнення громад та напрацювати рекомендації на 
майбутнє.  

 
18 Децентралізація. Громади: https://decentralization.gov.ua/gromada 
19 Державна служба статистики України. Статистика населення України: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp 
20 Децентралізація. Новини: https://decentralization.gov.ua/news/10627 
21 Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 23 січня 2019 р. № 77-р "Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки": 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-%D1%80 

22 Бюджети участі є виключеними із цього дослідження як інструмент, оскільки стосуються лише обмежених проектів. Вони є успішним 
та вдалим прикладом прийняття рішень на локальному рівні за допомогою, у тому числі, електронних систем, але які не стосуються 
широкої рамки діяльності громади. 

23 Margetts, H. & Dunleavy, P. The second wave of digital-era governance: a quasi-paradigm for government on the Web: 
http://oxis.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/Margetts-Dunleavy.pdf 
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4. МЕТОДОЛОГІЯ 
Дослідження передбачає застосування інструментів контент-аналізу вебсторінок ОТГ, Fb-

сторінок та Fb-груп ОТГ, сторінок ОТГ у соціальних мережах Twitter, Instagram та YouTube, а 
також напівструктурованого інтерв’ювання представників керівництва тих ОТГ, які були 
включені до аналізу сайтів, для доповнення даних кількісного аналізу. 

У якості теоретичної рамки дослідження спиратиметься на поширену класифікацію 
професора Хелен Маргеттс зі статті «Віртуальні організації».24 У межах цієї кваліфікації 
електронне урядування розглядається в розрізі трьох компонентів: (1) внутрішня система 
роботи; (2) інтерфейс взаємодії з «клієнтом»; (3) спосіб комунікації з іншими організаціями. 
Дослідження фокусується на другому компоненті — взаємодії з мешканцями відповідних ОТГ. 

Через призму принципів «цифровий за замовчуванням», «доступність та залучення 
громадян», «відкритість та прозорість», «довіра та безпека», згаданих у документах 
Єврокомісії та КМУ, було проаналізовано канали здійснення комунікацій (вебсайт, Fb-
сторінка, інше) та виокремлено як переваги електронного урядування для керівництва ОТГ 
та мешканців об’єднаних громад, так і виклики, що виникають у процесі роботи систем. 

Задля цього впродовж липня-серпня 2019 року було здійснено аналіз вебресурсів 241 ОТГ 
(30 % від загальної кількості станом на червень 2019).25 Вибірка була систематична. До уваги 

було взято територіально-просторовий чинник, відповідно до кількості об’єднаних громад у 
кожній області. Далі із кроком у 4 ОТГ ми обирали для дослідження громади із переліку ОТГ 
цієї області. Якщо в громади не було свого вебсайту, але був вебсайт ради, що розміщена в 
центрі цієї громади, ми вважали такий сайт вебсайтом громади. Якщо ж у громади був і 
вебсайт самої громади, і ради (поодинокі випадки), до уваги брався вебсайт громади. 

Відвідуючи вебсайти ОТГ, ми також копіювали електронні адреси з розділу «Контакти». 
Маючи на меті оцінити наскільки керівництво громад відкрите до спілкування, ми надіслали 
на ці адреси лист із запитом поспілкуватися до 10 хв. зручним способом щодо нашого 
дослідження, або заповнити відповідну онлайн-форму. 

Крім цього, було проведено контент-аналіз комунікацій мешканців відібраних об’єднаних 
громад на публічних сторінках у соціальних мережах та у відповідних локальних онлайн-
групах. На ці ресурси ми потрапляли або через безпосереднє посилання з вебсайту, або через 
пошуковий інструмент цих соціальних мереж (окрім Twitter, наявність якого перевіряли за 
наявністю посилання на вебсайті ОТГ). 

Отримані кількісні дані ми згрупували в таблиці частотних розподілів, а також здійснили 
кореляційний та регресійний аналізи отриманих даних. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не 
перевищує 5,3 %.  

 
24 Margetts, H. Virtual Organizations: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199226443.001.0001/oxfordhb-

9780199226443-e-14 
25 З аналізу було виключено ті ОТГ, які були створені після 1 квітня 2019 р., оскільки станом на червень 2019 р. вони могли ще не 

встигнути завершити організацію представництва в інтернеті. Втім, таких громад було небагато - всього 3. 
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5. ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ ІЗ ОНЛАЙН-РЕСУРСАМИ 
У межах вибірки дослідження, медіана кількості населення ОТГ склала 6.319 осіб26. У міських 

ОТГ — 21.073, селищних — 8.313, а сільських — 4.417. Тобто на сьогодні міські ОТГ є в 4.7 разів 
більшими за населенням, ніж сільські. 
 

 
 

Залишаючи осторонь дискусію про вплив ресурсів та «ефекту масштабу» (economy of scale, 
англ.), зауважимо, що ситуація із наявністю невеликої кількості населення ОТГ може стати для 
керівництва викликом ефективної діяльності, але водночас і нагодою успішно налаштувати 
канали комунікації з невеликою кількістю мешканців та серед між ними, що сприятиме 
демократичності та прозорості прийнятих рішень. 

У мережі інтернет, лише вебсайти мають 32 % об’єднаних громад, а 30 % ОТГ — вебсайт та 

Fb-сторінку. Нижче на графіку наведені детальні дані. 
 

 

 
26 У зв’язку із наявністю «аутлаєрів», тобто громад чия чисельність є значно вищою решти вибірки, що впливає також на інші числові 

показники, в узагальнених числових даних дослідження ми наводитимемо значення медіан, а не середніх арифметичних. До прикладу, 
середньоарифметична чисельність ОТГ у нашій вибірці складає 11.500 осіб, хоча половина громад має населення 6.568 осіб і менше. 
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6. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВЕБСАЙТІВ 
 
6.1. НАЯВНІСТЬ ВЕБСАЙТУ 

Результати дослідження демонструють хорошу ситуацію зі створення та підтримки 
діяльності об’єднаними громадами їхніх вебсайтів. 95 % ОТГ мають власну вебсторінку, а серед 

міських громад цей показник дорівнює 100 %. Низка громад не створювали новий вебсайт, а 
використали вебсторінку ради, яка стала центром цієї ОТГ, доповнивши ресурс відповідною 
інформацією. У процесі розробки та створення вебсторінки, громади часто використовували 
так звані «коробкові» рішення, тобто купували шаблон вебсайту та його налаштування в 
однієї із комерційних компаній, або ставали учасниками проєкту міжнародної технічної 
допомоги, що створював їм сайт безкоштовно. 

Дев’ять із десяти (87 %) громад, які входять до 5.4 % ОТГ, що не мають вебсайту, були 
утворені після жовтня 2017 року. Серед загального числа громад, утворених до цієї дати, 
вебсайт є у 99.1 % ОТГ, а серед тих, що після — у 91 % об’єднаних громад. З одного боку, така 
ситуація може свідчити про те, що лише невелика частина об’єднаних громад нехтує 
принципами «цифровий за замовчуванням» з концепції КМУ та рекомендацій ЄС, з іншого — 
ілюструвати пріоритети ОТГ, де витрати на розробку та підтримку власне вебсайту не є 
першочерговим завданням. Адже половина (7 з 13) з цих «безсайтних» громад мають Fb-
сторінку та/або Fb-групу, а одна ОТГ, що не має вебсайту, веде власний YouTube-канал. Тобто 
ці об’єднані громади присутні в онлайн-середовищі. 

Пріоритет активності в соціальних мережах може свідчити про вибір дешевого, якщо не 
безоплатного, каналу комунікації в інтернеті. Тобто пріоритизації Web 2.0 перед класичним 
інструментарієм Web 1.0.27 Однак важливо наголосити, що ці висновки стосуються лише 5 % 

громад із вибірки. Проте сукупна пріоритетність соціальних мереж перед вебсайтами 
підтверджується також результатами інтерв’ювання представників громад. Принагідно, 
представники керівництва ОТГ наголошували як на відсутності коштів на посадову особу, 
котра займатиметься онлайн-інструментами, так і на відсутності у таких осіб достатніх 
навичок, або ж зазначали зайнятість вебінструментами як сумісництво основних, часом 
абсолютно недотичних, посадових обов’язків. 
 
6.2. ВІДВІДУВАНІСТЬ 

Ілюстративним кількісним показником успішності сайту є його відвідуваність, тобто 
актуальність та популярність серед мешканців громади й не тільки. У цьому розрізі, показник 
відвідуваності прямо прив’язаний до кількості населення в громаді. Аби зобразити цю 
величину пропорційно та стандартизувати дані, ми підрахували кількість відвідин сайту за 
даними інструменту SimilarWeb у відсотку до мешканців кожної ОТГ. Така пропорція має 
щонайменше два застереження: (1) ми не можемо стверджувати що кожне відвідування було 
здійснено іншим мешканцем, а не одним і тим же декілька разів; (2) ми не можемо 
стверджувати, що ці дані стосуються відвідин лише мешканцями, адже вебсайт доступний 

 
27 Practical Ecommerce. Basic Definitions: Web 1.0, Web. 2.0, Web 3.0: https://www.practicalecommerce.com/Basic-Definitions-Web-1-0-Web-

2-0-Web-3-0 



 
 

15 
 

 

цілому світу. Тому в цій величині нас цікавила потенційна верхня межа переглядів. 
Наприклад, 78 % вебсайтів громад впродовж місяця відвідало максимум 25 % населення, якщо 

припустити що ці відвідування було здійснено лише з меж ОТГ і лише один раз кожним 
мешканцем. Однак із саме цих даних навряд можна зробити ті чи інші висновки, окрім що у 
22 % випадків вебсайт викликав інтерес не більш ніж у чверті населення ОТГ28. Тому 
стандартизацію кількості відвідувань ми використовували для порівняння ОТГ та 
кореляційного аналізу. 

У кількісних величинах, 77 % громад за місяць отримали 2000 і менше місячних переглядів 
їхніх вебсторінок. У містах медіана відвідуваності вебсайту громади становить 4500 
відвідувань у місяць, що в пропорції відповідає максимуму у 20 % мешканців. 39 % цих 
відвідувань припадає на перехід із пошукових запитів. У селищах медіана відвідуваності 
складає 800 відвідувань, або максимум в 11 % населення, а пропорція пошукових запитів 

подібна до міських ОТГ — 41 %. Відвідуваність вебсайтів сільських громад — 500 відвідувань, 
що, як і в селищних, складає максимум у 9 % населення. Близько половини цих відвідувань 
(44 %) припадає на пошукові запити. 

Для порівняння, середньомісячна відвідуваність сайту Верховної Ради України в період 
липня-вересня 2019 року склала 5.6 мільйонів переглядів, або максимум у 13 % населення 
України. 70 % трафіку припало на пошукові запити й лише 2 % соціальні мережі. Відвідуваність 
та відсоток пошукових запитів вебсайту Верховної Ради скоріш за все є наслідком запиту на 
законодавство України, останні версії якого розміщуються на даному ресурсі. Попри 
потенційний висновок, що вебсайти ОТГ можна назвати вдвічі популярнішими за вебсторінки 
Парламенту України, порівнювати вебсайти громад із цим онлайн-ресурсом не є цілком 
коректним, оскільки Парламент та місцева рада приймають рішення зовсім інших рівнів та 
стикаються з різними викликами залучення: громада в декілька тисяч населення і країна в 
декілька десятків мільйонів населення. Проте це порівняння наочно ілюструє успішне 
використання новоутвореними громадами соціальних мереж, у порівнянні з парламентом 
України. 

Щодо трафіку із пошукових систем, важливо зазначити, що використання пошукових 
запитів в останні роки також частково ототожнювалося прямому переходу на сайт: розвиток 
пошукових двигунів сформував звичку, наприклад, не запам’ятовувати та друкувати вебсайт 
уряду, а просто «загуглити» слово «КМУ» й потрапити на ресурс, обравши перший результат 
запиту. Ідентична ситуація для вебсайтів та їхніх підрозділів характерна й іншим країнам29. 
Отже, високий показник переходів із пошукових запитів та міжнародна практика такого 
підходу означає, що громадам варто звернути увагу на оптимізацію для пошукових систем 
(SEO-оптимізація), аби системи коректно ідентифікували їхній вебсайт загалом та його 
ключові підсторінки. 

Щодо переходів із соціальних мереж, активність таких відвідувань спадає з міста (медіана 
13 % населення ОТГ, середнє арифметичне — 21 % населення ОТГ) до селища (медіана — 7 %, 

 
28 Також ми не можемо виключати, що декілька мешканців, наприклад сім’я, відвідували веб-сайт перебуваючи одночасно біля 

комп’ютера, планшета чи іншого пристрою доступу в Інтернет. 
29 Hendrik Scholta, H., Mertens, W., Reeve & A., Kowalkiewicz, M. From one-stop-shop to no-stop-shop: an e-government stage model: 

https://eprints.qut.edu.au/112979/1/FROM%20ONE-STOP-SHOP%20TO%20NO-STOP-SHOP_%20AN%20E-GOVERNMENT%20STAGE%20MODEL.pdf 
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середнє арифметичне — 13 %) і із селища в село (медіана — 0 %, середнє арифметичне — 8 %). 

Проте 23 % сільських ОТГ отримують переходи із соціальних мереж на рівні міст і вище. 
Відповідно, ці дані демонструють, що соціальні мережі мають потенціал стати для вебсайтів 
громад хорошим джерелом відвідуваності, а для їхнього керівництва — ефективним 
середовищем комунікації з населенням. 

 

 
 

6.3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ 
Наявність вебсайту в 19 з 20 громад є хорошим показником для українського сектору 

урядування, якому цифрові інструменти ще не настільки властиві (82 місце з 193 країн у 
рейтингу електронного урядування ООН 2018-го року).30 Однак для вебсайтів надзвичайно 
актуальним є поняття «не кількість, а якість». У цьому аспекті онлайн-взаємодії громадян та 
влади, концепція доктора Маргеттс виділяє такі етапи «еволюції» вебсайту організації 
публічного сектору: 

1. Статичний вебсайт з інформацією про організацію; 
2. Вебсайт як активний компонент комунікаційної стратегії організації; 
3. Гнучкий та адаптивний вебсайт; 
4. Вебпортал з автентифікацією, особистим кабінетом, онлайн-послугами; 
5. «Єдине онлайн-вікно». 
Відповідно, першим етапом форми і функції вебсайту можна вважати так званий «сайт-

візитівку». За даними нашого дослідження таким вимогам відповідає 95 % вебсайтів, що 

зазначають на вебсайті контактну інформацію керівництва ОТГ, включно з електронною 
поштою. Щоправда, ОТГ зазвичай використовують приватні поштові сервіси: у нашій вибірці 
лише 20 % адрес було розміщено на доменах, що відповідають назві ОТГ, або були 
зареєстрованими в зоні gov.ua. Проте той факт, що лише 5 % сайтів громад не зазначили 
базову контактну інформацію, означає, що в мешканців ОТГ майже завжди є змога знайти в 
інтернеті спосіб зв’язку зі своєю громадою. 

Хорошим показником дизайну комунікаційних інструментів громад є те, що на 79 % 
вебсайтів є змога напряму написати звернення через відповідну форму в розділі «Контакти». 

 
30 United Nations. E-Government Survey 2018: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 
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біхевіористики, такий засіб зв’язку спрощує комунікацію мешканців та інших зацікавлених 
сторін і, відповідно, підвищує шанси того, що особа звернеться до керівництва ОТГ. 

Крім електронної пошти, три чверті (72 %) вебсайтів мали інформацію про графік прийому 

керівництва. Ці дані збільшують інтерактивно-інформаційний складник сайтів та ілюструють 
їхню належність до другого етапу розвитку з концепції доктора Маргеттс — «вебсайт як 
активний компонент комунікаційної стратегії організації». Адже ці графіки можуть 
змінюватися і, очікується, що громадянин завжди зможе побачити актуальну інформацію на 
вебресурсі громади. У поширеності цієї тенденції вебсайти міських громад є кращими, ніж 
вебсайти селищних та сільських ОТГ. 

Окрім актуальності контактної інформації, ми проаналізували інформаційне наповнення 
вебсайтів. Зокрема, як часто оновлюється розділ новин, чи присутня в ньому та на вебсайті 
загалом інформація лише пасивного характеру, чи присутні заклики та запити керівництва 
до мешканців. 

З отриманих даних, 61 % вебсайтів отримують оновлення розділу новин принаймні один 
раз на місяць. Активнішими в оновлені новин є міські громади (75 %) та селищні (70 %) ОТГ, а 
ось сільські відстають (52 %). 

Отримані результати потрібно інтерпретувати, співвідносячи із відповідями опитаних 
представників ОТГ в інтерв’ю, де вони наголошували на проблемі кадрів та коштів на більш 
якісну комунікацію, які, зазвичай, більш властиві сільській місцевості загалом та, зокрема, 
громадам із невеликою кількістю мешканців. Вебсайти низки громад мали декілька порожніх 
інтерактивних компонентів на своїх вебсторінках (включно з відсутністю новин у 
відповідному розділі), або ж датою останнього оновлення на сайті були минулі роки. 

Результати громадських консультацій та інших обговорень мешканців і керівництва 
опубліковує 44 % громад, що є хорошим трендом. Проте зазвичай такий розділ є переліком 

посилань на відповідні документи ради, протоколи засідань. Тобто ця інформація не 
передається стило та ілюстративно в якості інформаційної довідки. 

Дані щодо своїх звітів щодо доходів та витрат за попередні періоди оприлюднює половина 
громад (50 %) — це хороший тренд у частині підзвітності діяльності місцевого рівня. 
 
6.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ 

Лише 27 % громад із вибірки розміщували інформацію, спрямовану на підвищення 
інвестиційної привабливості своєї ОТГ (доступні об’єкти оренди, потенційні проєкти, інше). Як 
і з новинами, у наповнені розділу інвестиційної привабливості сільські та селищні громади 
показують гірші результати, ніж міські. 
 
6.5. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 

Ми встановили, що величина «відсоток місячних відвідувачів із числа мешканців ОТГ» 
залежить від пропорції переходів із соціальних мереж, наявності посилання на YouTube-
канал, сторінки з обговоренням питань щодо життя громади (або посилання на такі 
обговорення, що розміщені на інших ресурсах) та інформації щодо розгорнутого звіту доходів 
та витрат ОТГ. 
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У першому випадку — переходах із соціальних мереж — такі результати можна трактувати 
як чіткий індикатор ваги соціальних мереж у діяльності громад, а також підтвердження 
актуальності активності в таких мережах — чим краще громада представлена та згадана в 
соціальних мережах, тим вищим є число відвідувачів її вебсайту. Ці дані навряд стануть 
несподіванкою для спеціалістів із комунікацій, але в контексті громад, які зазвичай 
представляють сільську й селищну місцевість (84 % у нашій вибірці), встановлені результати 

є важливими доказовими даними й контраргументом припущення «наші люди не будуть 
такого робити». 

Так само канал на YouTube може свідчити про запит на більш інтерактивну комунікацію 
ОТГ та її мешканців і доцільність створення й підтримки доволі ресурсозатратного інструменту 
каналу на відеохостингу, адже він позитивно впливає на інтерес до вебсторінки громади. 

Взаємозв’язок між наявністю обговорень чи посилань на обговорення на вебсторінках ОТГ 
із відвідуваністю, виступає на захист гіпотези про якісний вплив цифрових засобів на 
залученість громадян до урядування на місцевому рівні: більше відвідують ті сайти, які не 
просто інформують про минулі чи майбутні події, а дозволяють взаємодіяти з керівництвом. 

Щодо звіту доходів та витрат, з цієї взаємозалежності можна зробити висновок щодо 
впливу прозорості та підзвітності діяльності керівництва ОТГ на зацікавлення та залучення 
мешканців до діяльності громади. 

Аналіз вказав на взаємозалежність між активністю оновлень розділу новин та відсотком 
переходів із соціальних мереж. З одного боку, такі дані можна вважати очевидними, адже чим 
більше новинних публікацій із їхнім розміщенням у Facebook, тим більше відвідувань; з 
іншого, математично зафіксована залежність свідчить про те, що публікація посилань на 
новини на сайті в соціальних мережах справді дає приріст трафіку. Соціальні мережі загалом 
для вебсайтів є середовищем із великим потенціалом трафіку, на що вказує середня 
кореляція на рівні 0,407 (коефіцієнт Спірмена) між відсотком переходів із соціальних мереж 
та відсотком відвідувачів сайту щодо кількості населення. 

У підсумку, дані нашого дослідження підтверджують, що нестатичні вебсторінки громад 
отримують кращі показники відвідуваності, аніж сайти-візитівки, поширені серед ОТГ 
сьогодні. Ці дані можуть слугувати для керівництва громад підтвердженням того, що 
інвестиція в онлайн-взаємодію окупиться відвідуваністю та залученістю громадян до 
урядування, а не зіткнеться з проблемою пасивності мешканців та неефективного 
використання коштів на нікому не потрібний комунікаційний інструмент. 
 

 



 
 

19 
 

 

7. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ У FACEBOOK 
 
7.1. НАЯВНІСТЬ І НАПОВНЕННЯ СТОРІНОК ТА ГРУП 

Facebook є беззаперечним лідером як середовище онлайн-активності громад. У травні 2017 
році, з блокуванням таких вебресурсів як VKontakte та Odnoklassniki31, аудиторія Facebook 
стала як більш концентрованою, так і більш дорослою та активною, як, зокрема, стверджують 
представники ОТГ. 

У межах нашої вибірки, Facebook присутній 
у 61 % об’єднаних громад. 44 % ОТГ мають 

лише Fb-сторінку, 12 % — лише Fb-групу та 5 % 
одночасно і Fb-сторінку, і Fb-групу. Наявність 
Fb-сторінок у відсотках однакова серед 
категорій міських та сільських громад (47 % та 
46 % відповідно), а ось у селищах цей 
показник на 10 % вищий і складає 57 % таких 

ОТГ. Щодо Fb-груп, їх мають 17 % та 15 % 
селищних та сільських ОТГ, відповідно, та 22 % 
міських ОТГ. Що цікаво, у міських громадах 
більше коментують Fb-сторінки, а в селищних 
та сільських — Fb-групи. 

В інтерв’ю опитанні представники ОТГ наголошували на сукупній перевазі соціальних 
мереж як засобу комунікації в порівнянні з вебсайтом. Деякі коментарі відповідали 
аргументації Хелен Маргеттс, чия теорія є однією з рамок даного дослідження. Зокрема, що 
громадяни очікують від влади тих цифрових засобів, до яких звикли в повсякденному житті. 
Українці активно використовують соціальні мережі в приватних справах, і їм простіше 
комунікувати із владою в цих знайомих та часто відвідуваних середовищах, ніж на окремому 
сайті. 
 

 

 
31 Офіс Президента України. Указ Президента України №133/2017: http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
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Медіана чисельності підписників Fb-сторінок громад складає 486 осіб (7 % мешканців). У 

міських та селищних ОТГ цей показник трошки нижчий і дорівнює 5 % від числа мешканців 
(1245 та 543 особи, відповідно, тоді як у сільських об’єднаних громад цей показник складає 8 % 
від кількості населення, або 428 особи). Загалом, 92 % об’єднаних громад мають від 1 до 1800 
підписників у Fb-сторінок, нуль підписників у 0.8 % ОТГ. 

Щодо Fb-груп, у п’яти (12 % від Fb-груп ОТГ) з них підписники були відсутні взагалі. У 36-ти 
(86 % від Fb-груп ОТГ) кількість учасників Fb-групи перебуває на рівні від 1 до 4000 осіб. 
Медіана загальної чисельності Fb-груп ОТГ — 766 осіб (11 % мешканців). У міських ОТГ цей 

показник дорівнює 13 % мешканців (2559 учасників), у селищних – 12 %, або 1446 осіб, а у 
сільських — 11 % (705 осіб). Тобто у відносних величинах дані є практично однаковими для цих 
типів об’єднаних громад. 

Відповідно, із зібраних даних можна зробити висновок, що Fb-групи об’єднаних громад є 
в півтора-два рази популярнішими за Fb-сторінки за кількістю підписників. 
 

 
 

У контексті активності, сторінки і групи відрізняються, насамперед, залученістю громадян. 
Наприклад, у 41 % Fb-груп (17 з 42 Fb-груп ОТГ) були присутні публікації, які можна розцінювати 
як скарги чи звернення, тоді як у Fb-сторінок цей показник 17 % (20 з 121 Fb-сторінок ОТГ). 

Відповідно, громаді, керівництво якої зацікавлене у зворотному зв’язку із мешканцями чи 
каналі отримання інформації про проблеми, Fb-група виглядає більш успішним рішенням, ніж 
Fb-сторінка. 

77 % проаналізованих Fb-сторінок роблять менше однієї публікації в день, а 22 % — від 
однієї до 2.5 публікацій у день (тобто 30–75 публікацій у місяць). Публікації від керівництва 
громади в соціальних мережах є скоріш унікальними від того, що розміщені на сайті. Лише у 
38 % сторінок та 29 % груп ми помітили повне або часткове домінування так званого «копі-
пасту» (copy-past, з англ. скопіювати-вставити), або ж публікування ідентичної інформації чи 
розміщення посилання на таку інформацію. Той факт, що близько третини Fb-сторінок та Fb-
груп повністю або частково дублюють контент вебсайту ОТГ, має як позитивні, так і негативні 
ознаки. З одного боку, оприлюднення в соціальних мережах посилання на більш офіційний 
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канал зв’язку — вебсайт — потенційно збільшує відвідування цього сайту, а також створює 
умови для коментування інформації із вебсторінки в більш властивому для цього середовищі. 
З іншого боку, надмірний «копі-пастинг» може свідчити про не живучість Fb-сторінки, 
відсутність уваги та проактивності серед мешканців. 

Серед викликів соціальних мереж для керівництва об’єднаних громад варто наголосити 
на присутності публікацій агресивно-атакувального характеру («тролінгу»). Через такі часті 
атаки, зокрема з числа політичних опонентів, деякі громади були змушені вимкнути опцію 
коментування. Деякі ж ставилися до цього питання спокійніше й заявляли, що вже добре 
знають осіб, які завжди чимось незадоволені та додавали, що часто ці люди не висловлюють 
гніву у особистих візитах. 
 
7.2. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 

Аналіз знайшов дві цікаві залежності: чим частішою є публікація постів громадою на Fb-
сторінці, тим нижчим є рівень залученості, тобто загальної кількості користувачів Facebook, 
що побачили цей пост. Даний висновок до певної міри очевидний, оскільки це принцип 
діяльності алгоритму Facebook — чим більше публікується постів, тим менше потрапляє 
підписникам у стрічку. Водночас, ми помітили позитивну кореляцію між відсотком підписників 
щодо загальної кількості мешканців громади та коментуванням публікацій. Тобто або контент, 
що спонукає до зворотнього зв’язку, впливає на кількість підписників Fb-сторінки, або, що 
більш реалістично, більша кількість підписників збільшує шанси публікацій бути 
прокоментованими. Окрім цього, простежується взаємозалежність кількості підписників (у 
пропорції до чисельності населення ОТГ) та частоти публікацій на Fb-сторінці. 

Отже, більше число публікацій дає ріст аудиторії загалом, але ця ж кількість публікацій 
негативно впливає на якість контакту з користувачами Facebook, оскільки зменшується число 
осіб, які бачать публікацію у своїй стрічці. У такій ситуації, новоствореним громадам варто 
нарощувати аудиторію кількістю публікацій до того моменту, поки коментування на Fb-
сторінці не стане достатньо активним, після чого сфокусуватися на потенціалі кожної 
публікації залучити підписників до обговорення, оскільки кількість публікацій має середню 
за силою негативну кореляцію з якістю взаємодії. Тобто досягнувши коментування публікацій 
як такого, громадам слід зменшити публікацію тієї інформації, яка не викликатиме суттєвого 
зворотного зв’язку в підписників. 

Обчислення також виявили взаємозалежність між Fb-сторінками та Fb-групами. Зокрема, 
наявність «копі-пасту» на Fb-сторінці одночасно означає наявність такого «копі-пасту» у Fb-
групі, тобто що керівництво ОТГ дублює контент між цими середовищами. Відповідно, 
проаналізувавши поведінку мешканців на своїх Fb-сторінках та у Fb-групах, керівництво 
громади може обрати яке саме середовище пріоритизувати для публікацій, аби уникнути 
дублювання. 

Загалом, наші дані вказують, що групи об’єднаних громад у Facebook є більш активними та 
інтерактивними середовищами, ніж сторінки. Відповідно, у частині залучення мешканців до 
управління громадою їх можна рекомендувати керівництву як більш результативний формат 
взаємодії.  
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8. TWITTER І ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 
Соціальна мережа Twitter, популярна на Заході, зокрема, серед політиків та інституцій, є 

сукупно слабко представленою серед українських користувачів (50 % українців у Facebook 

супроти 8 % у Twitter32) та знайшла зацікавлення лише в однієї сільської та однієї міської 
громади із нашої вибірки. Досліджена сільська ОТГ має 0 підписників та публікує орієнтовно 
4 твіти на місяць; міська — 224 фоловери та 50 твітів на місяць. Зазначимо, що ми не шукали 
додатково громади у Twitter і використовували лише посилання, зазначені на їхніх 
вебресурсах. Щоправда, ще 3 громади вказали посилання на Twitter-сторінку, яка належить 
іншим структурам та організаціям. 

Відповідно, з отриманої інформації можна зробити висновок, що Twitter у діяльності 
наявних ОТГ не використовується та малоймовірно, що він буде ефективним у пропорції 
витрачених ресурсів і отриманого результату.  

 
32 Інтернет Асоціація України. ТОП 25 сайтів у грудні 2019: 

https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2019_roku.pdf 
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9. ВІДЕОКАНАЛИ ОТГ В YOUTUBE 
 
9.1. ПРИСУТНІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ КАНАЛІВ 

Об’єднані громади є доволі активними в YouTube. Така ситуація може бути трактована як 
несподівана, оскільки, на відміну від Facebook, діяльність на відеохостингу вимагає як 
технічного обладнання та програмного забезпечення, так і відповідних навичок 
користування технічними засобами і програмним забезпеченням. 

Власний канал на YouTube має 17 % громад. Що цікаво, лише 14.7 % зазначили посилання 

на цей ресурс на власному сайті, хоча деякі з цих посилань вели на інші ресурси. Відповідно, 
з одного боку, велика кількість посилань на різні ресурси в соціальних мережах створює імідж 
сучасної та активної громади. З іншого, посилання на канал іншої організації скоріш 
спантеличує, якщо не розчаровує. Тому наведення ладу з іконками посилань на інші ресурси 
сукупно вбачається корисним для ОТГ. Одна громада, наприклад, досі має на вебсайті іконку 
російської соціальної мережі «ВКонтакте», однак, це просто зображення без відповідного 
посилання. 

Серед міських ОТГ, Youtube-канал мають 31 % громад. У селищних цей показник трошки 
нижчий — 26 %, а ось сільські громади суттєво поступаються із 9 % громад, які створили 
власний Youtube-канал. 

Також серед ОТГ із каналом в YouTube лише 3 громади мають 100 підписників і більше, а 
21 YouTube-канал ОТГ (тобто 51 % від ОТГ з YouTube-каналами) — менше 10. Щоправда, 
важливо додати, що, на відміну від Facebook, середовище YouTube не вимагає підписки для 
зручного користування сервісом: громада може вбудовувати відео в новинні публікації сайту, 
поширювати посилання і вбудований фрагмент в інших соціальних мережах. Тобто 
використовувати цей відеопортал не як соціальну мережу, а як безоплатний відеохостинг для 
демонстрації відео на інших ресурсах. Такий висновок підтверджується, зокрема, кореляцією 
середньої сили між кількістю переглядів на YouTube та відвідинами вебсайту щодо до 
кількості мешканців. 

Відповідно, для YouTube більш ілюстративним показником активності мешканців є число 
переглядів, а не кількість підписників. Так само як з відвідуванням вебсайту, число переглядів 
на Youtube-каналі ілюструє верхню межу популярності. Зокрема, у пропорції щодо населення 
громади, середньостатистичний канал отримував перегляд максимум 9 % населення, якщо 

припустити, що кожен громадянин переглянув одне відео один раз. Це лише на 2 % менше 
показника відвідування вебсайту в пропорції на одного мешканця. Проте половина Youtube-
каналів (21 Youtube-канал, або 54 % від вибірки ОТГ з YouTube-каналами) мають 10 і менше 
відео загалом, а медіана активності ведення Youtube-каналу складає одне відео в місяць, 
причому в середньому на одне відео припадає 100 переглядів. Відповідно, громадам варто 
приділити більшу увагу створеним каналам та активніше наповнювати їх новими роликами 
оскільки на такий контент є запит. 
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9.2. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 
Кореляції встановили достатню залежність між кількістю завантаженого відео та відсотком 

переглядів із числа мешканців ОТГ, а також сильну кореляцію між даним відсотком та 
кількістю підписників каналу. Така пропорція може бути названа до певної межі очевидною, 
проте в цій ситуації важливим є сам тренд того, що збільшення кількості відео (і, відповідно, 
частоти завантаження) супроводжується збільшенням кількості переглядів. Тобто нові відео 
не нехтуються мешканцями, а заклики підписуватися на канал, а не лише використовувати 
YouTube як безоплатне відеосховище, можуть дати керівництву громади активне середовище 
контакту з мешканцями. 

Цікавим також є сильна кореляція (0,9) переглядів на YouTube у пропорції до населення 
ОТГ та числом підписників Fb-групи громади, тобто активність громади щодо YouTube 
кореспондується в активність у Fb-групі й навпаки. Отже, проактивне керівництво може 
одночасно отримувати хороший результат контакту з мешканцями на обидвох платформах, 
навіть якщо це YouTube-відео, вбудоване в публікацію на Facebook. 

У підсумку, YouTube для громад цілком справедливо можна назвати актуальним та 
перспективним середовищем — і як місце для розміщення відео, що потім буде інтегрованим 
у публікацію на сайті чи Facebook, і як потенціал отримання підписників та підтримки контакту 
з мешканцями.  
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10. ПРИСУТНІСТЬ ОТГ В INSTAGRAM 
 
10.1. ПРОФІЛІ Й АКТИВНІСТЬ 

Instagram, найпопулярніша соціальна мережа серед осіб у віці 18–29 років33, отримала 
інтерес 11 об’єднаних громад (5 % від вибірки). Такі сторінки мають 4 міські (11 % від вибірки 

міських), 4 селищні (6 % від вибірки селищних), а також 3 сільські ОТГ (2 % від вибірки 
сільських). Середня (медіана) сторінка публікує 15 фото в місяць та має 274 фоловери (або ж 
3 % населення громади). Дев’ять об’єднаних громад (82 % від ОТГ з Instagram-сторінками) 
здійснюють від 11 до 30 Instagram-публікацій у місяць, що загалом є достатнім для формату 
присутності в цій соціальні мережі. Однак чотири з одинадцяти досліджуваних профілів не 
отримують коментарів під публікаціями, тобто їхній контент не викликає зворотного зв’язку 
в підписників. 

Сім профілів (64 % від ОТГ з Instagram-сторінками) демонструють непогану, у порівнянні з 
YouTube та популярним Facebook, кількість підписників у 100–1000 профілів, а у двох цей 
показник досягає 1000 підписників. Проте необхідно зазначити, що аналіз цих профілів з 
допомогою інструменту iGaudit.io знайшов від 28 % до 38 % ботів серед підписників. Окрім 

цього, принаймні 40 % ОТГ використовували для просування підписку на інших користувачів, 
оскільки в них показник підписок та підписників складає 1.6, тобто ці ОТГ підписані на понад 
півтора рази більше профілів, ніж підписано на них. 

Сукупно, Instagram не є популярним серед громад, але ті ОТГ, які завели Instagram-сторінку 
та підтримують її активність, отримують непогану кількість підписників, навіть з урахуванням 
відсотку ботів. Як наслідок, це середовище може бути корисним для тих ОТГ, у яких достатньою 
є кількість активного молодого населення або в якому керівництво налаштоване на 
формування комунікації з мешканцями з числа користувачів цієї соціальної мережі. Сама по 
собі наявність Instagram не демонструє суттєвий вплив на ріст залученості населення громади 
до обговорення життя та діяльності в певному ОТГ. 
 
10.2. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 

Дослідження встановило взаємозалежність між кількістю опублікованих фотоілюстрацій 
із кількістю підписників. Тобто, на відміну від Facebook, в Instagram є пряма залежність числа 
постів і росту (або не зменшення) аудиторії. У зв’язку з цим, громадам, які завели сторінку, 
рекомендується вести її активно та публікувати контент регулярно.  

 
33 Instagram Demographics That Matter to Social Media Marketers in 2020, Hootsuit: https://blog.hootsuite.com/instagram-demographics 
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11. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. Новоутвореним ОТГ цінно запускати та підтримувати власні вебсайти, оскільки 
активність цих вебресурсів збільшує їхню відвідуваність — тобто вебсайти ОТГ не є лише 
формальністю. 

2. Важливо приділити увагу оптимізації для пошукових систем (SEO), оскільки до 
половини трафіку вебсайти ОТГ отримують з «пошуковиків». 

3. Для комунікації з керівництвом ОТГ, громадяни частіше використовують Facebook-
середовище, ніж вебсайт відповідної ОТГ. 

4. Громадам, які ще не мають ресурсів для запуску повноцінного вебсайту, варто 
створювати профілі у Facebook, зокрема Fb-сторінку як «вітрину» життя громади та Fb-групу 
як власне майданчик для спілкування мешканців та керівництва (Fb-групи є більш 
чисельними та активними, ніж Fb-сторінки). 

5. Керівниками ОТГ не рекомендується обмежувати змогу коментувати Fb-сторінки, 
оскільки це суттєво зменшує можливість комунікації з мешканцями. Натомість, цінніше 
напрацювати стратегію роботи з так званими «тролями», виявити чи вони є справжніми 
мешканцями ОТГ та діяти відповідно до цих рішень. 

6. Часте оновлення публікацій на Fb-сторінці дає зростання аудиторії, але кожне 
наступне повідомлення зменшує відсоток аудиторії, який бачитиме цю публікацію. Відповідно, 
у наповнені Fb-сторінки потрібно знайти баланс, оскільки правило «чим більше — тим краще» 
даватиме зворотний ефект. 

7. Лише 20% громад мають ел. скриньку, розміщену на вебресурсі громади або домені 
gov.ua. З огляду на інформаційні ризики та загрозу втрати доступу до листування, не 
рекомендується створювати та підтримувати офіційну скриньку ОТГ на приватному 
поштовому сервісі. 

8. Наявність YouTube-каналу, присутнього в кожної шостої ОТГ, позитивно корелює із 
відвідуванням вебсайту. Попри те, що чіткий відсоток впливу визначити складно, ми 
зафіксували суттєву позитивну динаміку. Зокрема, публікація на каналі навіть одного відео в 
місяць дає збільшення переглядів вебсайту ОТГ. 

9. Хоча Instagram присутній лише у 5% громад із вибірки, ті ОТГ, які завели Instagram-
сторінку та підтримують її активність, отримують непогану кількість підписників, навіть з 
урахуванням відсотку ботів. Водночас, наявність Instagram не демонструє суттєвого впливу на 
залученість населення громади до обговорення життя та діяльності в ОТГ. Відповідно, цей 
ресурс не рекомендується використовувати першочергово. 

10. З огляду на те, що Twitter-профіль присутній у 0.8% громад із нашої вибірки (однієї 
міської та однієї сільської ОТГ) і загалом є малопопулярною соціальною мережею в Україні, 
цінно дослідити інші інструменти для доповнення присутності ОТГ у Facebook, YouTube та 
Instagram. Зокрема, розглянути канали у месенджерах (Viber, Telegram), що набувають 
популярності в останні роки. 




