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Список використаних абревіатур

Список використаних абревіатур
ВПО внутрішньо переміщені особи

ЛЗІ люди з інвалідністю

МГН маломобільні групи населення

ПЕД програма електронного доступу

ПП політична партія/політичні партії

ТКН тифлокоментар (лаконічний опис предметів, простору або 
дій, які недоступні для ознайомлення незрячим людям без 
спеціальних словесних пояснень)

ВО Всеукраїнське об’єднання

«ЄС» «Європейська Солідарність»

«ОПЗЖ» «Опозиційна платформа — За життя»

«УДАР» «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка
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Вступ 
За офіційними даними Державної служби статистики України, станом 
на 1 січня 2019 р. чисельність людей з інвалідністю в Україні становить 
2,7 млн (6,3%) від загальної кількості населення країни. Фактично 
кожен 10-й виборець — людина з інвалідністю. Також доступність 
і безбар’єрність участі в політичному житті стосується не тільки 
людей з інвалідністю, а й маломобільних груп населення. До них 
відносяться вагітні жінки, люди з тимчасовими порушеннями здоров’я, 
дорослі з дітьми на дитячих візках, люди похилого віку. За деякими 
підрахунками кількість осіб цієї групи може сягати до 40% виборців. Тому 
створення умов для забезпечення їхніх прав та інтересів у політичному 
житті зробить політичні партії більш інклюзивними. Зі свого боку 
недотримання виборчих прав цих виборців здатне істотно вплинути 
і на явку населення на голосування, і на їхню можливість брати участь 
у діяльності політичних партій. Отже, дотримання прав виборців 
з інвалідністю та тих, які належать до маломобільних груп населення, 
а також створення відповідних умов доступності — це не тільки частина 
відповідальності політичних партій, а й інструмент ефективної роботи 
з різними групами виборців.

У вересні 2020 р. експертки Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» 
презентували та направили політичним партіям на електронні адреси 
розроблені  Рекомендації щодо врахування інтересів громадян з 
інвалідністю при веденні партіями та окремими політиками виборчої 
кампанії1. Ці рекомендації враховують вимоги щодо доступності 
передвиборчої агітації, організації особистих та публічних заходів 
політиків і представників політичних партій, організації роботи 
політичних штабів тощо. Зокрема, увага приділена питанням 
забезпечення інформаційної доступності (аудіо-, відео- та друкованих 
матеріалів), вебсайтів і соціальних мереж, підготовки до онлайн- 
та офлайн-заходів тощо.

Метою моніторингу є оцінка рівня доступності інформаційних ресурсів 
і матеріалів політичних партій, а також оцінка рівня врахування 
інтересів та забезпечення прав людей з інвалідністю, маломобільних 
груп населення і внутрішньо переміщених осіб у програмах 
політичних партій.

1 Рекомендації щодо врахування інтересів громадян з інвалідністю при 
веденні партіями та окремими політиками виборчої кампанії. 
URL: https://www.vplyv.org.ua/archives/5365 

https://www.vplyv.org.ua/archives/5365
https://www.vplyv.org.ua/archives/5365
https://www.vplyv.org.ua/archives/5365
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Завдання моніторингу:
 ▶ проаналізувати наявність і визначити рівень доступності інформації 
про діяльність політичних партій у мережі Інтернет;

 ▶ оцінити рівень вебдоступності офіційних сайтів  політичних 
партій відповідно до міжнародних рекомендацій (The Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0)2;

 ▶ оцінити рівень доступності інформації на сайтах політичних партій;
 ▶ оцінити рівень доступності інформації на офіційних сторінках 
політичних партій у соціальній мережі «Фейсбук»;

 ▶ оцінити рівень інформаційної доступності друкованих матеріалів 
політичних партій;

 ▶ оцінити рівень інформаційної доступності програм політичних 
партій;

 ▶ оцінити рівень врахування інтересів та забезпечення прав людей 
з інвалідністю, маломобільних груп населення і внутрішньо 
переміщених осіб у програмах політичних партій.

Додатково:
 ▶ оцінити рівень залучення людей з інвалідністю у діяльність 
політичних партій.

Аналіз здійснювався упродовж виборчого процесу (25 вересня — 
24 жовтня 2020 р.) місцевих виборів 2020 р.  

У моніторинг потрапили дані, опубліковані на онлайн-ресурсах 
політичних партій у період із 19 жовтня до 23 жовтня 2020 р. (увесь 
зміст за період) та з 27 жовтня до 2 листопада 2020 р. (контент щодо 
результатів виборів).

Збір даних здійснювався із 12 жовтня до 22 листопада 2020 р.

Об’єктом аналізу стали політичні партії двох груп.

До 1-ї групи віднесені політичні партії, які мають сформовані фракції у 
Верховній Раді України IX скликання, а саме: «Слуга Народу», «Опозиційна 
платформа — За життя», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 
«Європейська Солідарність», «Голос».

2 The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. URL: https://www.w3.org/
WAI/standards-guidelines/wcag/

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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До 2-ї групи віднесені політичні партії, які відповідно до рейтингів 
напередодні виборів (крім тих, що зазначені вище) мають  найбільшу 
електоральну підтримку населення у регіонах. Деякі з представлених 
партій є лідерами одразу в декількох регіонах, тому аналіз та оцінка 
програм і онлайн-ресурсів цих політичних партій має узагальнений 
вигляд. Такий підхід дав змогу визначити спільні та відмінні 
характеристики дотримання критеріїв. Аналіз здійснювався щодо 
19‑ти політичних партій:

 ▶ «Українська стратегія Гройсмана» — Вінницька область і м. Вінниця; 
 ▶ «Пропозиція» — Дніпропетровська область і м. Дніпро, Житомирська 
область і м. Житомир, Кіровоградська область і м. Кропивницький, 
м. Миколаїв; 

 ▶ «Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ» — м. Краматорськ; 
 ▶ «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка» — Київська область і м. Київ;

 ▶ «Миколаївці» — Миколаївська область;
 ▶ «Довіряй ділам» — Одеська область і м. Одеса; 
 ▶ «Довіра» — Полтавська область; 
 ▶ «За майбутнє» — м. Полтава, Волинська область і м. Луцьк, м. Суми, 
Черкаська область і м. Черкаси; 

 ▶ «КМКС» Партія угорців України» — Закарпатська область;
 ▶ «Рідне Закарпаття» — м. Ужгород; 
 ▶ «Опозиційний блок» — м. Рубіжне;
 ▶ «Самопоміч» — Львівська область і м. Львів, Сумська область;
 ▶ «Рідний дім» — Чернігівська область і м. Чернігів; 
 ▶ «Партія Володимира Буряка «Єднання» — Запорізька область 
і  м. Запоріжжя; 

 ▶ Всеукраїнське об’єднання  «Свобода» — Івано-Франківська область 
і м. Івано-Франківськ, Тернопільська область і м. Тернопіль, 
Рівненська область і м. Рівне;

 ▶ «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» — Харківська область 
і м. Харків; 

 ▶ «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» — Херсонська область 
і м. Херсон;

 ▶ «Команда Семчишина» — Хмельницька область і  м. Хмельницький;
 ▶ «Єдина альтернатива» — Чернівецька область і м. Чернівці. 

До 3-ї групи віднесені політичні партії, які за результатами соціологічних 
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досліджень могли би потрапити до Верховної Ради України, якби 
парламентські вибори відбувалися цього року. За результатами 
досліджень Київського міжнародного інституту соціології3, Центру 
соціальних та маркетингових досліджень (SOCIS)4, які мали дослідження 
у періоди з 12 по 16 вересня  та  з 18 по 28 вересня, жодна з партій, крім 
вже представлених у Парламенті, не подолала б бар’єр у 5%.  3-тя група 
в аналізі не представлена.

3 Київський міжнародний інститут соціології. 
URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1
4 Центр соціальних та маркетингових досліджень (SOCIS). 
URL:  http://socis.kiev.ua/ua/2020-09-30/

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1
http://socis.kiev.ua/ua/2020-09-30/
http://socis.kiev.ua/ua/2020-09-30/


10
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1. Аналіз наявності та доступності інформації про діяльність 
політичних партій у мережі Інтернет

Аналіз наявності та доступності інформації про діяльність ПП у мережі 
Інтернет здійснювався за допомогою інформаційно-пошукових систем. 
У результаті було встановлено, що наявні 49 вебсайтів ПП, які мають 
сформовані фракції у Верховній Раді України IX скликання (1-ша група). 
Із них: 5 — загальноукраїнських, 40 — сторінок/сайтів регіональних/
територіальних організацій ПП, 4 — сайти ПП, де висвітлюється 
інформація лише щодо місцевих виборів (3 із них регіональні).

Крім того, ПП 1-ї групи ведуть 117 сторінок у соціальній мережі 
«Фейсбук». 5 сторінок є загальноукраїнськими, 112 — сторінки  
регіональних/територіальних організацій ПП. Слід зауважити, що 
11 сторінок регіональних організацій ПП не містили постів (повідомлень 
у соціальній мережі) за моніторинговий період. 6 сторінок — до 5-ти 
постів за цей період. 

Щодо ПП 2-ї групи встановлено, що серед 19-ти партій сайти мають 15. 
Не мають вебсайтів: «Рідний дім»,  «Партія Володимира Буряка 
«Єднання», «Команда Семчишина», «Команда Максима Єфімова «Наш 
Краматорськ». Сайти ПП «Миколаївці», «Рідне Закарпаття» та «Українська 
стратегія Гройсмана» на момент дослідження працювали некоректно 
або не працювали зовсім.

Було визначено, що в 6-ти регіонах у партій-лідерів немає сайтів 
(Краматорськ, Ужгород, Сумщина, Чернігівщина, Запорізчина, 
Хмельниччина).

У соціальній мережі «Фейсбук» проаналізовано 26 офіційних сторінок 
ПП 2-ї групи. На 2-х із 26-ти сторінок не було новин за моніторинговий 
період. 2 сторінки містили до 5-ти постів. 

Для моніторингу діяльності ПП, що є  лідерами в області та обласному 
центрі, були взяті регіональні сторінки. Для моніторингу діяльності ПП, 
що є лідерами лише в області/місті, були взяті сторінки обласних/міських 
організацій. 

У регіонах, у яких ПП не висували кандидатів, моніторинг сторінок 
у соціальних мереж не здійснювався.
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Рівень наявності та доступності інформації про діяльність політичних партій у мережі Інтернет

Назва 
політичної 
партії

Наявність 
офіційного сайту 
політичної партії 
(зокрема і того, 
що висвітлює 
тільки інформацію, 
пов’язану з 
місцевими 
виборами — 
за наявності)

Наявність 
сайту/сторінки 
територіальної 
організації для 
політичних партій 
1-ї та 2-ї груп, 
що є лідерами в 
декількох регіонах

Оцінка щодо 
наявності офіційної 
сторінки політичної 
партії в «Фейсбук» 
для політичних 
партій 1-ї та 2-ї 
груп, що є лідерами 
в декількох регіонах

Наявність офіційних 
сторінок місцевих 
організацій 
загальноукраїнських 
політичних партій 
та сторінок місцевих 
партій у «Фейсбук»

Оцінка 
наявності та 
доступності 
інформації 
про діяльність 
політичних 
партій у 
мережі 
Інтернет (бал)

кількість бал кількість бал кількість бал кількість бал
Партії, що визначені як 1-ша група

«Слуга Народу» 2 1 2/24 1 1 1 24 1 4
«Європейська 
Солідарність»

1 1 24 1 1 1 24 1 4

ВО «Батьківщина» 1 1 11/10 0,75 1 1 24 1 3,75
«Голос» 1 1 5 0,25 1 1 22 0,75 3
«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

1 1 1 0,25 1 1 22 0,75 3

Партії, що визначені як 2-га група, є загальноукраїнськими та лідерами в декількох областях
«За майбутнє» 1 1 4 1 1 1 4 1 4
ВО «Свобода» 1 1 3 1 1 1 3 1 4
«Самопоміч» 1 1 1 0,5 1 1 2 1 3,5
«Пропозиція» 1 1 1 0 1 1 4 1 3
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Партії, що визначені як 2-га група та є лідерами в області/обласному центрі або в області та обласному центрі одночасно
«Українська стратегія 
Гройсмана» 1 1 0 0 1 - 1 1 2

«УДАР» 1 1 0 0 1 - 1 1 2
«Довіряй ділам» 1 1 0 0 0 - 1 1 2
«Блок Кернеса — 
Успішна Харківщина» 1 1 0 0 0 - 1 1 2

«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут 
жити»

1 1 0 0 0 - 1 1 2

«Єдина альтернатива» 1 1 0 0 0 - 1 1 2
«Довіра» 1 1 0 0 0 - 1 1 2
«КМКС» Партія угорців 
України» 1 1 0 0 0 - 1 1 2

«Рідне Закарпаття» 1 1 0 0 0 - 1 1 2
«Миколаївці» 1 1 0 0 0 - 1 1 2
«Команда Семчишина» 0 0 0 0 0 - 1 1 1
«Рідний дім» 0 0 0 0 0 - 1 1 1
«Партія Володимира 
Буряка «Єднання» 0 0 0 0 0 - 1 1 1

"Опозиційний блок» 1 1 0 0 1 - 0 0 1
«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»

0 0 0 0 0 - 1 0* 0

* Власної фейсбук-сторінки ПП «Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ» не має. Аналізу підлягали публікації, що містять 
передвиборчу агітацію цієї партії на сторінці однойменної громадської організації.
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2. Аналіз вебдоступності офіційних 
сайтів політичних партій 
та інформації на них
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Аналіз здійснювався відповідно до розробленої методології. 
Він передбачав:

 ▶ аналіз та оцінку на відповідність методичним рекомендаціям 
The Web Content Accessibility Guidelines 2.0;

 ▶ аналіз та оцінку вебдоступності сайтів ПП;
 ▶ аналіз та оцінку  інформаційного наповнення офіційних вебсайтів; 
 ▶ аналіз та оцінку доступності фото-, аудіо- та відеоматеріалів на 
сайтах ПП.

Аналіз здійснено щодо 49-ти вебсайтів ПП, які мають сформовані фракції 
у Верховній Раді України IX скликання (1-ша група), а також 12 сайтів 
партій-лідерів, які відповідно до рейтингів напередодні виборів мають 
найбільшу електоральну підтримку населення у регіонах (2-га група).

2.1. Аналіз та оцінка на відповідність методичним 
рекомендаціям The Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

Інформація відображає те, наскільки офіційні сайти ПП відповідають 
технічним характеристикам, зокрема методичним рекомендаціям 
The Web Content Accessibility Guidelines 2.0. 

Аналіз сайтів ПП здійснювався за допомогою сервісу 
Accessibility Checker5.

Оцінка включає у себе чотири компоненти:
1. Сприйняття. Інформація є доступною для сприйняття різними 

користувачами.
2. Керування. Можливість керування із клавіатури, достатність часу 

для ознайомлення з контентом, надання користувачеві допомоги в 
пошуку інформації та визначенні поточного розташування на сайті.

3. Зрозумілість. Користувач має розуміти інформацію про можливість 
виконання певних дій на сайті.

4. Сумісність із користувацьким програмним забезпеченням, зокрема 
й допоміжними технологіями.

Максимальну оцінку — 6 балів отримала одна ПП — «УДАР». 

Сайт цієї ПП є повністю доступним із технічної точки зору для осіб із 
порушеннями зору, слуху, когнітивними порушеннями, проблемами 

5 Accessibility Checker. URL: https://achecker.ca/checker/index.php

https://achecker.ca/checker/index.php
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моторики та мовлення, фоточутливості. Сайт дає змогу використовувати 
допоміжні програми керування для зчитування інформації, пересування 
по сторінці тощо.

Оцінку 5 балів отримали сайти всіх інших ПП. Вони мають незначні 
відхилення від технічних характеристик (3–5 критеріїв рівня А 
та 1–2 критерія рівня АА). 

Типовими прикладами недотримання рекомендацій є:
1. Відсутність ТКН до зображень, інфографік та інших нетекстових 

матеріалів.
2. Відсутність альтернативних форматів. Наприклад, якщо людина 

краще сприймає інформацію на слух, вона не має змоги прослухати 
текстовий матеріал.

3. Труднощі в орієнтації по сайту. Наприклад, із назви розділу чи 
заголовка публікації не одразу зрозуміло, про що йдеться. Скажімо, 
назва розділу «Медіа» — це посилання на публікації про ПП 
чи колекція власних фото- і відеоматеріалів політичної сили.

4. Немає інструкцій для користувачів, які допоможуть коректно 
вводити дані чи заповнювати реєстраційні форми, форми звернень.

5. На сайтах є вміст, який неможливо зчитати, використовуючи 
допоміжні технології (наприклад, програми для зчитування 
з екрана). 

На сайтах окремих ПП є такі помилки:
1. Невиконання вимог щодо контрасту між кольором тла 

та кольором тексту6;
2. Складність керування сайтом із клавіатури7;
3. Поява елементів, що відволікають увагу користувача8. Такими 

елементами можуть бути «спливаючі» вікна, що заважають читанню 
і коректному переходу між сторінками.

6 «КМКС» Партія угорців України» (Закарпатська область), «Довіра» 
(Полтавська область), «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» (Харківська 
область), «Нам тут жити» (Херсонська область).
7 ВО «Свобода», «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» (Харківська область), 
«Нам тут жити» (Херсонська область), окремі сайти ПП «ЄС» і «Голос».
8 ПП ВО «Батьківщина» (Львівська область).
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2.2. Аналіз та оцінка вебдоступності сайтів політичних партій 

Аналіз вебдоступності сайтів включає у себе чотири компоненти:
1. Сайт має версію для осіб із порушенням зору. Ця функція повинна 

включати в себе можливість вибирати розмір шрифту, колір тла 
і тексту, а також відображення фото (кольорове, чорно-біле, 
без фото). 

2. Користувач має можливість використати ПЕД.
3. Наявність підписаних кнопок/вказівників і розміщення їх у 

контексті загальної навігації. Тобто основні пункти меню повинні 
мати зрозумілу назву (наприклад, «Домашня сторінка», «Регіональні 
осередки» тощо).

4. Адаптивна розмітка. Сайт має коректно відображати інформацію 
як на мобільних пристроях, так і на екранах комп’ютерів/ноутбуків. 

Версії для осіб із порушеннями зору:
Жоден сайт не має. 

Можливість використовувати ПЕД: 
1 бал — всі ПП, крім більшості (21) регіональних осередків ПП «Слуга 
Народу»;

0,75 бала — сайти більшості (21) регіональних осередків ПП «Слуга 
Народу». Під час перегляду сторінок виникають труднощі при переході 
за посиланням.

Так, сайт Київського осередку ВО «Батьківщина»9 є структурованим, 
контактна інформація містить дані про різні канали комунікації, 
посилання на фото/відео відкриваються без проблем, озвучені 
посилання на соціальні мережі із вказівкою назви кожної з них.

Наявність підписаних кнопок/вказівників і розміщення їх у контексті 
загальної навігації:
1 бал — всі ПП.

9 Батьківщина. Київ. 
URL: http://kyiv.ba.org.ua/alla-shlapak-ozvuchy-la-plan-dij-i-paket-rishen-bat-
kivshhy-ny-v-onovlenij-ky-yivradi/

http://kyiv.ba.org.ua/alla-shlapak-ozvuchy-la-plan-dij-i-paket-rishen-bat-kivshhy-ny-v-onovlenij-ky-yivradi/


18

2. Аналіз вебдоступності офіційних сайтів політичних партій 
та інформації на них

Адаптивна розмітка сайту:
1 бал — всі ПП, крім сайтів регіональних осередків ВО «Батьківщина» 
(Дніпропетровський і Тернопільський осередки),  «Самопоміч» та «УДАР», 
які набрали 0 балів.

При перегляді сайтів зазначених вище регіональних осередків ПП із 
мобільного пристрою користувач бачить звичайну версію. Відповідно, 
всі елементи відображаються досить дрібно, що викликає труднощі не 
лише для читання з екрана, а й для переміщення по сайту та пошуку 
необхідних розділів.
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Рівень відповідності технічних характеристик вебсайтів політичних партій критеріям доступності

Назва 
політичної 
партії

Загальна 
кількість 
сайтів/
сторінок

The Web 
Content 
Accessibility 
Guidelines 
2.0 (К4)

Оцінка інформаційної доступності (адаптивності) 
вебсайтів (К5)

Оцінка 
інформаційної 
доступності 
(адаптивності) 
вебсайтів

Наявність 
версії для 
людей з 
порушенням 
зору 
(середній 
бал)

Можливість 
використо-
вувати 
програми 
екранного 
доступу 
(ПЕД)
(середній 
бал)

Підписані 
кнопки/
вказівники 
та розміщені 
у контексті 
загальної 
навігації 
(середній бал)

Адаптивна 
розмітка 
сайту 
(однаково 
читабельно з 
різних типів 
пристроїв) 
(середній 
бал)

Партії, що визначені як 1-ша група
«Європейська 
Солідарність»

25 5 0 1 1 1 3

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

19 5 0 1 1 1 3

ВО «Батьківщина» 25 5 0 1 1 0,9 2,9
«Слуга Народу» 6 5 0 0,8 1 1 2,8
«Голос» 1 5 0 1 1 0,7 2,7

Партії, що визначені як 2-га група, є загальноукраїнськими та лідерами в декількох областях
«За майбутнє» 1 5 0 1 1 1 3
«Блок Кернеса — 
Успішна Харківщина»

1 5 0 1 1 1 3

«Довіряй ділам» 1 5 0 1 1 1 3
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«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут 
жити»

1 5 0 1 1 1 3

«КМКС» Партія угорців 
України»

1 5 0 1 1 1 3

«Опозиційний блок» 1 5 0 1 1 1 3
«Єдина альтернатива» 1 5 0 1 1 1 3
«Пропозиція» 1 5 0 1 1 1 3
ВО «Свобода» 4 5 0 1 1 0,8 2,81
«УДАР» 1 6 0 1 1 0,75 2,75
«Довіра» 1 5 0 1 1 0,75 2,75
«Самопоміч» 1 5 0 1 1 0,75 1,75
«Миколаївці»

На момент дослідження сайт не працював
«Рідне Закарпаття»
«Українська стратегія 
Гройсмана»
«Рідний дім»

Немає сайтів/сторінок

«Партія Володимира 
Буряка «Єднання»
«Команда Семчишина»
«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»
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2.3. Аналіз інформаційного наповнення офіційних вебсайтів

Предметом дослідження є рівень відповідності інформаційного 
наповнення вебсайтів ПП критеріям спрощеної мови, вимогам щодо 
оформлення тексту для зручності читання з екрана та вживання 
коректних термінів щодо ЛЗІ та МГН. 

Загальна кількість критеріїв спрощеної мови — 9, вимог щодо 
оформлення тексту для зручності читання з екрана — 6. Коректність 
вживаних термінів щодо ЛЗІ та МНГ визначається за двома основними 
критеріями. Детальніше — у Поясненні критеріїв, які застосовуються у 
Методології оцінки рівня інформаційної доступності та інклюзивності 
політичних партій10.

За обраний період ПП, передвиборча діяльність яких є об’єктом цього 
дослідження, загалом опублікували 718 новин із таким розподілом:

 ▶ 607 — публікації ПП, що визначені у межах дослідження як 
1-ша група, із них — 43% (263 новини) — на 5-ти загальноукраїнських 
сайтах, і 57% (344 новини)  — на регіональних сайтах і сторінках. 
10 публікацій (майже 2% від загальної кількості) містять лише фото- 
або відеоконтент, що унеможливлює аналіз відповідності критеріям 
спрощеної мови. Найбільше  новин за обраний період опублікувала 
ПП «ЄС» — 257 (приблизно 42% від загальної кількості публікацій). 
«ОПЗЖ» опублікувала 145 новин (майже 24%), ВО «Батьківщина» — 
123 (приблизно 20%), «Слуга Народу» — 42 (майже 7%). Найменше 
публікацій на сайтах у ПП «Голос» — 40 (6,6%). 111 публікацій 
належать ПП 2-ї групи. 9 публікацій (8% від загальної кількості 
публікацій) містять лише фото- або відеоконтент, що унеможливлює 
аналіз відповідності критеріям спрощеної мови.  Найбільше новин 
за обраний період опублікувала ПП «Блок Кернеса — Успішна 
Харківщина» — 36 (приблизно 32% від загальної кількості). 
ПП «УДАР»  опублікувала 30 новин (27%), «Довіряй ділам» — 13 новин 
(приблизно 12%), «Пропозиція» (Дніпропетровщина) — 12 новин 
(майже 11%), «За майбутнє» (Черкащина, Волинь і м. Суми) та 
ВО «Свобода» (Івано-Франківська та Рівненська області) — 
по 8 новин (приблизно по 7%). Найменше новин опублікувала 
ПП «Нам тут жити» — 4 (приблизно 4%).

10 Пояснення критеріїв, які застосовуються у Методології оцінки рівня 
інформаційної доступності та інклюзивності політичних партій. 
URL: https://docs.google.com/document/d/1hsbrqkbmA8fJBX6p4oNODfW_MKS_
FJcbC7OMRcWtksQ/edit

https://docs.google.com/document/d/1hsbrqkbmA8fJBX6p4oNODfW_MKS_FJcbC7OMRcWtksQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1hsbrqkbmA8fJBX6p4oNODfW_MKS_FJcbC7OMRcWtksQ/edit
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Загальні тенденції ПП 1-ї групи в розрізі загальноукраїнських сайтів 
щодо відповідності критеріям спрощеної мови
Тільки одна публікація відповідає всім критеріям спрощеної мови. 
Найбільше новин на загальноукраїнських сайтах ПП відповідають  
3–5-м критеріям. Дві публікації не відповідають жодному критерію 
спрощеної мови.

Максимальну кількість балів отримала одна публікація11 
ПП «ЄС» (приблизно 1% від кількості опублікованих новин 
на загальноукраїнському сайті). 

Кількість публікацій на загальноукраїнських сайтах, яка відповідає 
одразу 6–8-м  критеріям: 

 ▶ «Голос» — 5 публікацій (майже 36% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «ЄС» — 29 публікацій (приблизно 34% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «ОПЗЖ» — 23 публікації (приблизно 17% від кількості опублікованих 
ПП новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ ВО «Батьківщина» — 4 публікації (15% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті).

Кількість публікацій на загальноукраїнському сайті, яка відповідає 
одразу 3–5-м критеріям:

 ▶ «Слуга Народу» — одна новина (100% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «ОПЗЖ» — 108 публікацій (80% від кількості опублікованих ПП новин 
на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «ЄС» — 55 публікацій (приблизно 65% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «Голос» — 9 публікацій (приблизно 64% від кількості опублікованих 
ПП новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ ВО «Батьківщина» — 17 публікацій (приблизно 63% від кількості 
опублікованих ПП новин на загальноукраїнському сайті).

11 На Вінниччині четверо представників «Європейської Солідарності» 
очолять ОТГ. URL: https://eurosolidarity.org/2020/10/28/na-vinnychchyni-
chetvero-predstavnykiv-yevropejskoyi-solidarnosti-ocholyat-otg/

https://eurosolidarity.org/2020/10/28/na-vinnychchyni-chetvero-predstavnykiv-yevropejskoyi-solidarnosti-ocholyat-otg/
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Кількість публікацій на загальноукраїнському сайті, яка відповідає лише 
1–2-м  критеріям:

 ▶ ВО «Батьківщина» — 4 публікації (15% від кількості опублікованих ПП 
новин на загальноукраїнському сайті);

 ▶ «ОПЗЖ» — 4 публікації (приблизно 3% від кількості опублікованих 
ПП новин на загальноукраїнському сайті).

Не відповідають жодному з критеріїв спрощеної мови у розрізі 
загальноукраїнських сайтів дві публікації ПП ВО «Батьківщина» 
(приблизно 7% від кількості опублікованих ПП новин 
на загальноукраїнському сайті).

Загальні тенденції ПП 1-ї групи в розрізі регіональних сайтів/
сторінок/вкладок щодо відповідності критеріям спрощеної мови: 

Всі публікації відповідають щонайменше одному критерію. Найбільше 
новин від загальної кількості відповідають 3–5-м критеріям. Дві 
публікації ПП 1-ї групи на регіональних сайтах/сторінках відповідають 
усім критеріям спрощеної мови. 

Максимальний бал щодо дотримання спрощеної мови (у розрізі 
регіональних сайтів) мають по одній публікації12 Львівська сторінка ПП 
«Голос»  і  Запорізька сторінка13 ПП «Слуга Народу».

Відповідають одразу 6–8-м  критеріям:
 ▶ «Голос» —  13 публікацій  (52% від кількості публікацій, які містять 
текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «ЄС» — 67 публікацій (приблизно 40% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ ВО «Батьківщина» — 36 публікацій (38% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках); 

 ▶ «Слуга Народу» — 10 публікацій (приблизно 26% від кількості 
публікацій, які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «ОПЗЖ» — дві публікації (приблизно 22% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках).

12 Списки усіх кандидатів та номери у бюлетенях. URL: https://lviv.goloszmin.
org/news/spiski-usikh-kandidativ-ta-nomeri-u-byuletenyakh
13 Кожен зможе впливати: як «неважливі» місцеві вибори можуть докорінно 
змінити наші громади. URL: https://vybory2020.com/zp/news/kozhen-zmozhe-
vplivati-yak-nevazhlivi-mistsevi-vibori-mozhut-dokorinno-zminiti-nashi-gromadi

https://lviv.goloszmin.org/news/spiski-usikh-kandidativ-ta-nomeri-u-byuletenyakh
https://vybory2020.com/zp/news/kozhen-zmozhe-vplivati-yak-nevazhlivi-mistsevi-vibori-mozhut-dokorinno-zminiti-nashi-gromadi
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Відповідають одразу 3–5-м  критеріям:
 ▶ «Слуга Народу» — 27 публікацій (приблизно 72% від кількості 
публікацій, які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «ЄС» — 92 публікації (приблизно 55% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках); 

 ▶ ВО «Батьківщина» — 52 публікації (приблизно 55% від кількості 
публікацій, які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «Голос» — 10 публікацій (40%  від кількості публікацій, які містять 
текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «ОПЗЖ» — 3 публікації (33% від кількості публікацій, які містять текст 
на регіональних сайтах/сторінках).

Відповідає 1–2-м  критеріям:
 ▶ «ОПЗЖ» — 4 публікації (приблизно 44% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ ВО «Батьківщина» — 6 публікацій (приблизно 6% від кількості 
публікацій, які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «ЄС» — 9 публікацій  (приблизно 5% від кількості публікацій, 
які містять текст на регіональних сайтах/сторінках);

 ▶ «Голос» — одна публікація (4% від кількості публікацій, які містять 
текст на регіональних сайтах/сторінках).

Спрощена мова у розрізі загальноукраїнських сайтів та регіональних 
сторінок (1-ша група)
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У розрізі регіональних  сайтів/сторінок дві публікації відповідають всім 
критеріям спрощеної мови (приблизно 0,6%), на  загальноукраїнських 
сайтах — одна публікація (приблизно 0,4%). На загальноукраїнських 
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сайтах у  двох публікаціях (приблизно 0,33%) не дотримано жодного 
критерія спрощеної мови. Натомість  всі публікації на регіональних 
сайтах/сторінках відповідають щонайменше одному критерію. Більшість 
новин, що відповідають 6–8-м критеріям, опубліковані на регіональних 
сторінках/сайтах партій (приблизно 37% проти 23%). Більше публікацій, 
що відповідають 3–5-м критеріям, опубліковано на загальноукраїнських 
сайтах партій (приблизно 72% проти 53%). Більше новин, у яких 
дотримано лише 1–2 критерії спрощеної мови опубліковано 
на регіональних сайтах/сторінках (приблизно 6% проти 3%).

Використання коректних термінів
Загальна кількість новин, у яких є згадки про ЛЗІ та МГН — 7, із них 
6 належать ПП «ЄС». 4 із цих згадок є коректними і дві — некоректними.

Позитивні приклади (використання коректних термінів) трапляються 
на сторінках «ЄС», а саме: Полтавської територіальної організації («люди 
з інвалідністю»), на загальноукраїнському сайті ПП — термін «інклюзивна 
освіта». На сторінці Чернігівської територіальної організації «ЄС» в одній 
із публікацій є не тільки коректна згадка — «особи з інвалідністю», а й 
положення щодо врахування інтересів ЛЗІ та МГН, а саме: «Встановлення 
пандусів (іншого обладнання) на перших поверхах житлових будинків та 
в адміністративних приміщеннях». 

Негативними прикладами можуть бути некоректна згадка в одній із 
публікацій на сторінці Полтавської територіальної організації — «діти 
з особливостями розвитку».

На сайті Волинської обласної партійної організації ПП ВО «Батьківщина» 
зафіксовано одну згадку за обраний період, і вона є некоректною, а саме: 
«жінка-інвалід».

Загальні тенденції ПП 2-ї групи:
Жодна публікація ПП, що є лідерами в регіонах, не набрала максимальну 
кількість балів за дотримання критеріїв спрощеної мови. Водночас 
жодна з публікацій не отримала оцінку нижчу за 0,5 бала. Тобто кожна 
з публікацій відповідає щонайменше трьом критеріям спрощеної мови.

Із загальної кількості новин (111) опубліковано:
 ▶ «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» — 36 новин (32%);
 ▶ «УДАР» — 30 новин (27%);
 ▶ «Довіряй ділам» — 13 новин (приблизно 12%);
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 ▶ «Пропозиція» — 12 новин (приблизно 11%);
 ▶ ВО «Свобода» — 8 новин (приблизно 7%, 6 опубліковано на сторінці 
Івано-Франківської партійної організації, дві — Рівненської);

 ▶ «За майбутнє» — 8 новин (приблизно 7%, по одній на сторінках  
організацій у м. Суми та на Черкащині, та 6 публікацій на сторінці 
Волинської організації);

 ▶  «Нам тут жити» — 4 новини (приблизно 4%).

Кількість публікацій, що відповідають 6–8-м критеріям спрощеної мови:
 ▶ ВО «Свобода» — 5 публікацій (приблизно 83% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «УДАР» — 18 публікацій (60% від загальної кількості опублікованих 
ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» — 18 публікацій (50% від 
загальної кількості опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Пропозиція» — 5 публікацій (приблизно 42%  від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Довіряй ділам» — одна публікація (приблизно 17% від загальної 
кількості опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «За майбутнє» — одна публікація (приблизно 13% від загальної 
кількості опублікованих ПП новин, що містять текст).

Кількість публікацій, що відповідають 3–5-м критеріям спрощеної мови:
 ▶ «Нам тут жити» — 4 новини (100% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «За майбутнє» — 7 новин (приблизно 88% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Довіряй ділам» — 5 новин (приблизно 83% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Пропозиція» — 7 новин (приблизно 58% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» — 18 новин (50% від загальної 
кількості опублікованих ПП новин, що містять текст);

 ▶ «УДАР» — 12  новин (40% від загальної кількості опублікованих ПП 
новин, що містять текст);

 ▶ ВО «Свобода» — одна новина (приблизно 17% від загальної кількості 
опублікованих ПП новин, що містять текст).
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Спрощена мова у порівнянні ПП 1-ї та 2-ї груп�����������������������������������������������
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Жодна публікація на сайтах ПП 2-ї групи не відповідає всім критеріям 
спрощеної мови, тоді як на сайтах 1-ї групи — майже 1% таких публікацій. 
У 1-й групі порівняно з 2-ю групою менше новин, у яких дотримано 
6–8 критеріїв спрощеної мови (32% проти 47%), але на 10% більше 
таких публікацій, у яких дотримано 3–5 критеріїв спрощеної мови. 
Також у 5% публікацій на сайтах 1-ї групи дотримано лише 1–2 критерії, 
а в 0,3% — жодного критерію спрощеної мови. На сайтах 2-ї групи таких 
публікацій немає.  

Використання коректних термінів
Із загальної кількості новин  ПП (111) лише 5 (приблизно 4,5%) містять 
згадки про ЛЗІ.  Це публікації таких ПП: «Нам тут жити» (Херсонщина), 
«УДАР» (Київщина) та «Довіряй ділам» (Одещина). Коректними з них є 
лише дві (40%)14. 

14 Так, ПП «Нам тут жити»: «...Через бажання створити якомога комфортні 
умови для дітей, Олександра розробила на Громадській бюджет міста 
проєкт «Дитячий інклюзивний майданчик «Місто яскравих мрій». У 
промові кандидатки від ПП «Довіряй ділам» на відео: «Допомога особам з 
інвалідністю».
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Рівень доступності інформаційного наповнення вебсайтів політичних партій

Назва політичної 
партії

Дотримання критеріїв 
спрощеної мови

Дотримання вимог щодо 
оформлення тексту для 
зручності читання з екрана

Функціональна навігація Значення 
критерію К2 
(бал)

% від загальної 
кількості

бал % від загальної 
кількості

бал % від загальної 
кількості

бал

Оцінка інформаційного наповнення сайтів партій, що визначені як 1-ша група (текстовий формат)
«Європейська 
Солідарність»

59 0,75 100 1 100 7 8,75

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

53 0,75 100 1 100 7 8,75

ВО «Батьківщина» 55 0,75 100 1 97 6,8 8,55
«Голос» 62 0,75 100 1 86 6 7,75
«Слуга Народу» 58 0,75 100 1 74 5,2 6,95

Оцінка інформаційного наповнення сайтів партій, що визначені як 2-га група (текстовий формат)
«Блок Кернеса — 
Успішна Харківщина»

63 0,75 100 1 100 7 8,75

«Довіряй ділам» 54 0,75 100 1 100 7 8,75
«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут 
жити»

50 0,5 100 1 100 7 8,5

«УДАР» 65 0,75 100 1 86 6 7,75
«Пропозиція» 60 0,75 100 1 71 5 6,75
«За майбутнє» 53 0,75 100 1 71 5 6,75
ВО «Свобода» 71 0,75 0 0 86 6 6,75
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«Опозиційний блок» - - 100 1 100 7 8
«Єдина альтернатива» - - 100 1 100 7 8
«Довіра» - - 100 1 86 6 7
«Самопоміч» - - 100 1 71 5 6
«КМКС» Партія угорців 
України»

- - 0 0 71 5 5

«Миколаївці»

На момент аналізу сайт не працював/працював некоректно
«Рідне Закарпаття»
«Українська стратегія 
Гройсмана»
«Рідний дім»

Немає сайтів/сторінок

«Партія Володимира 
Буряка «Єднання»
«Команда Семчишина»
«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»
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та інформації на них

2.4. Аналіз рівня інформаційної доступності фото- 
та відеоконтенту сайтів політичних партій 

Аналіз відображає те, наскільки  формат фото- та відеоконтенту є 
доступним для ЛЗІ та інших МГН. Фотографія, розміщена на сайті, 
повинна містити ТКН або звукопис. Дані з інфографіки мають бути 
продубльовані текстом, а відео супроводжуватися синхронними 
субтитрами, перекладом жестовою мовою, а також містити ТКН 
або звукопис. Якщо на відео є інфографіка, вона також має бути 
продубльована голосом і субтитрами.

Дотримання рівня  інформаційної доступності фото- та відеоконтенту 
сайтів ПП, що визначені у межах дослідження як 1-ша група 
(607 публікацій)

Загальні тенденції: 
 ▶ 540 новин (89%) містять фотографії або напис/логотип 
на кольоровому тлі, який читається як фото; 

 ▶ 100% фотографій не мають ТКН;
 ▶ 44 новини (7%) містять інфографіку;
 ▶ майже 30% інфографік продубльовані текстом;
 ▶ 67 новин (11%) містять відео;
 ▶ 13% відео мають синхронізовані субтитри;
 ▶ одне відео (1,5%)  має переклад жестовою мовою;
 ▶ жодне відео не містить ТКН або звукопису; дублювання інфографік. 

Найбільше фото до публікацій містять новини ПП «Голос» — 100% новин 
супроводжуються фотографіями. Ця тенденція зберігається як на 
загальноукраїнському сайті, так і на регіональних сторінках. 

Дотримання рівня інформаційної доступності фото- та відеоконтенту 
сайтів ПП, що визначені у межах дослідження як 2-га група 
(111 новин). 
Загальні тенденції: 

 ▶ 97 новин (майже 87% від загальної кількості) містять фотографії 
або напис/логотип на кольоровому тлі, який читається як фото; 

 ▶ 100% фотографій не мають ТКН;
 ▶ 15 новин (13% від загальної кількості) містять інфографіку;
 ▶ в одній новині (майже 7%) інфографіка продубльована текстом;
 ▶ 48 новин (43% від загальної кількості новин) містять відео; 
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 ▶ з новини (6% від загальної кількості новин із відео) мають 
синхронізовані субтитри; 

 ▶ у 28-ми новинах (58% від загальної кількості новин із відео) відео 
має  переклад жестовою мовою. 100% новин, у яких відео містять 
жестову мову, є новинами ПП «УДАР»; 

 ▶ у 33-х новинах (69% новин із відео) є інфографіка у відео. У 29-ти 
новинах (88%) вона продубльована текстом;

 ▶ жодне відео не містить ТКН або звукопису. 

2.5. Позитивні приклади оформлення фото- та відеоконтенту 
1.  Забезпечення перекладу жестовою мовою до відео в новинах.

Подібна практика застосована ПП «УДАР». Переклад виконується 
із дотриманням усіх вимог: розмір зображення перекладача є 
достатньо великим, рухи — чітко розпізнавані, одяг — не світлий 
і контрастує із тлом. Фактично це  єдиний випадок, виявлений 
у межах моніторингу сайтів, коли переклад жестовою мовою 
забезпечила ПП, а не телеканал, на якому виступає представник ПП. 
Приклад доступний за посиланням15.

2.  Забезпечення субтитрів на рекламних роликах, передвиборчих 
телепрограмах.
Так, субтитри забезпечено на більшості новин із відео ПП «Слуга 
Народу» (регіональні сайти). Приклад доступний за посиланням16. 
ПП «Голос», публікуючи частину відео з центрального 
телеканалу, додала синхронізовані субтитри. Приклад доступний 
за посиланням17.

3.  Дублювання текстом інформації з інфографік.
Подібна практика трапляється у новинах «ОПЗЖ». Приклад 
доступний за посиланням18.

15 Кличко: Мобільні бригади медиків за минулу добу відібрали в пацієнтів 
удома понад 1 600 зразків біоматеріалу для тесту на коронавірус. 
URL: http://klichko.org/news/?id=26955
16 Ми всі — Зе!Команда. URL:  vybory2020.com/zp/news/mi-vsi-zekomanda
17 «Всенародне опитування» — спроба маніпуляції думкою людей, — Андрій 
Осадчук. URL: https://goloszmin.org/news/vsenarodne-opituvannya-sproba-
manipulyaciyi-dumkoyu-lyudej-andrij-osadchuk
18 Перше місце і понад 25% на виборах до Дніпропетровської облради. 
URL: https://cutt.ly/0jgfRgt

http://klichko.org/news/?id=26955
https://vybory2020.com/zp/news/mi-vsi-zekomanda
https://goloszmin.org/news/vsenarodne-opituvannya-sproba-manipulyaciyi-dumkoyu-lyudej-andrij-osadchuk
https://zagittya.com.ua/ua/news/novosti/pervoe_mesto_i_bolee_25_na_vyborah_v_dnepropetrovskij_oblsovet.html
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2.6. Негативні приклади оформлення фото- та відеоконтенту 
політичних партій

1.  Завантаження важливої інформації у pdf-форматі або як фото. 
Наприклад, на регіональних сайтах і сторінках ВО «Батьківщина» 
розміщені фото або фінансові звіти у pdf-форматі. У новині відсутній 
текст, немає опису цифр або аналізу, а вся публікація складається 
виключно з фотографій фінансового документа. Така новина є 
інформаційно недоступною, адже не тільки важка для прочитання, 
а й складна для розуміння. Приклад доступний за посиланням19.
Новини, які складаються виключно із документів фінансового звіту, 
є і на сторінці Івано-Франківської «Свободи». Приклад доступний 
за посиланням20.

2.  Обрання форматів, які не доступні.
Публікації21 на регіональних сторінках ПП «ЄС» містять посилання 
на звіти, які потрібно завантажити на свій пристрій або окремо 
відкрити для ознайомлення. Цей формат програми екранного 
доступу не озвучують. Такий самий формат новин є і в публікації22 
на сторінці Рівненської організації ВО «Свобода». 

3.  Нечіткі, розмиті фото, що містять багато деталей і дрібних 
елементів, скріншоти (зображення, отримані комп’ютером, що 
відтворюють дійсно те, що бачить користувач на екрані монітора) 
із відео чи соціальних мереж, групові фотографії тощо. 
Наприклад, таке можна побачити у публікації23 на сайті Вінницької 
територіальної організації ПП «ЄС», у публікації24 ПП «Довіряй ділам» 
тощо. Подібні фотографії погано сприймаються, людей чи предмети 
важко розрізнити. Таким чином, велика частина інформації може 
бути втрачена для ЛЗІ та МНГ. 

19 Проміжний звіт Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина». 
URL: https://cutt.ly/YjgfuDQ
20 Фінансовий звіт про надходження та використання виборчого фонду. 
URL: https://ivano-frankivsk.svoboda.org.ua/news/finansovyj-zvit/161372/
21 Фінансовий звіт виборчих фондів Рівненської ТО ПП «Європейська 
Солідарність». URL: https://cutt.ly/cjgfSUV
22 Остаточний фінансовий звіт РМО ВО «Свобода» на місцевих виборах. 
URL: http://bit.do/fMn9J
23 Остаточні звіти про надходження коштів на поточні рахунки виборчого 
фонду місцевих організацій політичної партії та їх використання. 
URL: http://bit.do/fMn9C
24 Сергій Кондратюк: У нас є спільна мета — створити кращий район 
Одеського регіону. URL: https://dd.org.ua/news/389/

https://batkivshchyna.te.ua/новини/2020/10/проміжний-звіт-тернопільської-облас/
https://ivano-frankivsk.svoboda.org.ua/news/finansovyj-zvit/161372/
https://rivne.eurosolidarity.org/2020/11/02/finansovyj-zvit-vyborchyh-fondiv-rivnenskoyi-to-pp-yevropejska-solidarnist/
https://rivne.svoboda.org.ua/news/documents/ostatochnyj-finansovyj-zvit-rmo-vo-svoboda-na-mistsevyh-vyborah/127229/
https://vinnytsia.eurosolidarity.org/2020/11/01/ostatochni-zvity-pro-nadhodzhennya-koshtiv-na-potochni-rahunky-vyborchogo-fondu-misczevyh-organizaczij-politychnoyi-partiyi-ta-yih-vykorystannya/
https://dd.org.ua/news/389/
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Рівень доступності фото-, відеоконтенту на вебсайтах політичних партій

Назва політичної партії Наявність 
синхро-
нізованих 
субтитрів для 
відеоматеріалів

Наявність 
перекладу на 
українську 
жестову мову

Відповідність 
перекладу 
жестової мови 
стандартам

Наявність ТКН 
або аудіоопису 
того, що 
відображено 
на відео-
матеріалах і 
зображеннях

Дублювання 
інформації з 
інфографік 
текстом чи під 
час демонстрації 
відео голосом і 
субтитрами

Рівень 
доступ-
ності 
фото-, 
відео-
контенту 
на веб-
сайтах 
політич-
них 
партій 
(бал)

% від 
загальної 
кількості 
публікацій, 
що містять 
відео

бал % від 
загальної 
кількості 
публікацій, 
що містять 
відео

бал % від 
загальної 
кількості 
публікацій, 
що містять 
відео

бал % від 
загальної 
кількості 
публікацій, 
що містять 
відео

бал % від 
загальної 
кількості 
публікацій, 
що містять 
відео

бал

Оцінка фото-, відеоматеріалів на сайтах партій, що визначені як 1-ша група
«Слуга Народу» 83 1 0 0 0 - 0 0 63 0,75 1,75
«Опозиційна 
платформа — За життя»

0 0 0 0 0 - 0 0 86 1 1

«Європейська 
Солідарність» 14 0,25 7 0,25

жестова 
мова 

телеканалу
- 0 0 8 0,25 0,75

«Голос» 50 0,5 0 0 0 - 0 0 0 0 0,5
ВО «Батьківщина» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оцінка фото-, відеоматеріалів на сайтах партій, що визначені як 2-га група
«УДАР» 3 0,25 97 1 100 1 0 0 97 1 3,25
«Довіряй ділам» 83 1 0 0 - - 0 0 25 0,25 1,25
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«Пропозиція» 0 0 0 0 - - 0 0 14 0,25 0,25
«Блок Кернеса — 
Успішна Харківщина»

0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

«Партія Ігоря Колихаєва 
«Нам тут жити»

0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

«За майбутнє» 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
ВО «Свобода» 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
«Опозиційний блок» - - - - - - - - - - -
«Єдина альтернатива» - - - - - - - - - - -
«Довіра» - - - - - - - - - - -
«Самопоміч» - - - - - - - - - - -
«КМКС» Партія угорців 
України»

- - - - - - - - - - -

«Миколаївці»

На момент аналізу сайт не працював/працював некоректно
«Рідне Закарпаття»
«Українська стратегія 
Гройсмана»
«Рідний дім»

Немає сайтів/сторінок

«Партія Володимира 
Буряка «Єднання»
«Команда Семчишина»
«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»
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3. Аналіз забезпечення інформації 
у доступних форматах на офіційних 
сторінках політичних партій 
у соціальних мережах
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3. Аналіз забезпечення інформації у доступних форматах на 
офіційних сторінках політичних партій у соціальних мережах

Предметом дослідження є рівень відповідності інформаційного 
наповнення сторінок ПП у соціальній мережі «Фейсбук» критеріям 
спрощеної мови та вживання коректних термінів щодо ЛЗІ та МГН, 
а також формату фото- і відеоконтенту. Так, фотографія, розміщена 
у соціальній мережі, має містити ТКН або звукопис. Дані в інфографіці 
мають бути продубльовані текстом. Відео повинно супроводжуватися 
синхронними субтитрами/перекладом жестовою мовою, а також містити 
ТКН або звукопис. Якщо на відео є інфографіка, вона також має бути 
продубльована голосом і субтитрами. За обраний період ПП у соціальній 
мережі «Фейсбук» опублікували  загалом 4 116 публікацій із таким 
розподілом:

 ▶ 3 400 публікацій належать ПП, що визначені у межах дослідження 
як 1-ша група. Із них автентичних постів — 2 287, репостів (передрук, 
перепост — можливість поділитися чужою публікацією на своїй 
сторінці в соціальній мережі, залишаючи її в первісному вигляді 
зі збереженням посилання на першоджерело) — 1 113. Тобто 
33% контенту (або кожен третій пост) передруковується між 
загальними та регіональними сторінками, сторінками лідерів ПП 
тощо;

 ▶ 716 публікацій належать ПП, що визначені у межах дослідження 
як 2-га група. Із них автентичних постів — 630, репостів — 86. Тобто 
репости у ПП 2-ї групи трапляються рідше — кожен сьомий пост 
є репостом. 

3.1. Відповідність критеріям спрощеної мови політичних 
партій 1-ї групи

Без супровідного тексту опубліковано 612 постів (18% від загальної 
кількості постів ПП 1-ї групи). Таким чином, п’ята частина постів ПП, 
що містять інфографіки, фото та відео, не супроводжуються текстовими 
роз’ясненнями. Такими є, наприклад, пост25 ВО «Батьківщина» 
(Запорізька обласна організація), пост26 «ЄС», пост27 ВО «Батьківщина 

25 Життя Запоріжжя після місцевих виборів. Суспільний запит від 30.10.20. 
URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311586673544336&
id=221298152573189
26 #ЯрославЖуравель  #ЗаяваПроЗлочин. Допоможімо віднайти 
справедливість. Репост. URL: https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.
official/posts/3553150311428544
27 Батьківщина. Територіальний виборчий округ. Братусь Віталій. URL: 
facebook.com/BatkivshchynaDnipropetrovshyny/posts/1518560448336164

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311586673544336&id=221298152573189
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3553150311428544
https://www.facebook.com/BatkivshchynaDnipropetrovshyny/posts/1518560448336164
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(Дніпропетровська обласна організація), пост28 «Слуги Народу», пост29  
«Команди Семчишина».

При цьому майже 261 пост (43%) без тексту є власними публікаціями, 
а 351 (57%) — репостами. Тому на дотримання правил спрощеної мови 
було оцінено 2 788 постів. 

18% від загальної кількості постів, у яких є текст (491 публікація), 
набрали  максимальний (1) бал за дотримання усіх 9-ти правил 
спрощеної мови. Це — 11% постів від загальної кількості на 
загальноукраїнських сторінках ПП 1-ї групи та майже 19% постів від 
загальної кількості на регіональних сторінках ПП у соціальній мережі 
«Фейсбук». Загалом не відповідають жодному з критеріїв 4 пости (0,14%). 
Вони опубліковані на регіональних сторінках.  Найбільша кількість 
постів відповідає від 6–8-м критеріям спрощеної мови.

Таким чином, 18% (491 публікація) на сторінках (загальноукраїнських 
і регіональних), які отримали максимальну оцінку — 1 бал, у розрізі ПП 
такий:

 ▶ «Слуга Народу» — майже 4% (20 публікацій) — 
на загальноукраїнській, майже 13% (62 публікації) — 
на регіональних сторінках; 

 ▶ «ОПЗЖ» —  1% (6 публікацій) — на загальноукраїнській 
і 8% (39 публікацій) — на регіональних сторінках;

 ▶ ВО «Батьківщина» — 1% (5 публікацій) — на загальноукраїнській 
та  18% (90 публікацій) — на регіональних сторінках; 

 ▶ «Голос» — майже 1% (3 публікації) — на загальноукраїнській 
та 14% (71 публікація)  — на регіональних сторінках; 

 ▶ «ЄС» —  майже 1% (3 публікації) — на загальноукраїнській та 39% 
(192 публікації) — на регіональних сторінках. 

54% (1 509 публікацій), які відповідають одразу 6–8-м критеріям 
і набирають 0,75 бала, у розрізі ПП такий: 

 ▶ ВО «Батьківщина» — 3% (49 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 16% (242 публікації) — на регіональних сторінках; 

28 «Триває підрахунок голосів, наразі опрацьовані дані з 70% дільниць». 
URL: https://www.facebook.com/zekharkiv.2019/posts/1635964363244326
29 «Пів на першу ночі 27 жовтня 2020 року дільничні комісії досі в 
процесі здачі протоколів та бюлетенів в Хмельницькій територіальній 
виборчій комісії». URL: https://www.facebook.com/Komanda.Symchyshyna/
posts/216638663213189

https://www.facebook.com/zekharkiv.2019/posts/1635964363244326
https://www.facebook.com/Komanda.Symchyshyna/posts/216638663213189
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 ▶ «Голос» —  2% (29 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 11% (166 публікацій) — на регіональних сторінках;

 ▶ «ЄС» — 4% (59 публікацій) — на загальноукраїнській  
та 32% (480 публікацій) — на регіональних сторінках;

 ▶ «ОПЗЖ» — 3% (52 публікації) — на загальноукраїнській 
та 12% (176 публікацій) — на регіональних сторінках;

 ▶ «Слуга Народу» — майже 3% (44 публікацій) — 
на загальноукраїнській та 14% (212 публікацій) — 
на регіональних сторінках.

27% (758 публікацій), які відповідають  3–5-м критеріям та отримують 
0,5 бала, розподілені серед ПП таким чином:

 ▶ ВО «Батьківщина» — 1,3% (10 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 20,3% (154 публікації) — на регіональних сторінках; 

 ▶ «Голос» — 1,3% (10 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 10% (73 публікації) — на регіональних сторінках;

 ▶ «ЄС» — 4% (27 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 34% (260 публікацій) — на регіональних сторінках;

 ▶ «Слуга Народу» — 0,8% (6 публікацій) — на загальноукраїнській 
та  16% (121 публікація) — на регіональних сторінках;

 ▶ «ОПЗЖ» —  майже 0,7% (5 публікацій) — на загальноукраїнській 
та 12% (92 публікації) — на регіональних сторінках.

0,9% (26 публікацій), які відповідають лише 1–2-м  критеріям та 
отримують 0,25 бала, розподілені серед ПП таким чином:

 ▶ «Слуга Народу» — по 4% і 19% публікацій на загальноукраїнській 
та регіональних сторінках (по 1 та 5 публікацій відповідно);

 ▶ «ЄС» — 62% (16 публікацій) на регіональних сторінках;
 ▶ «Голос» — 15% (4 публікації) на регіональних сторінках.

Взагалі не відповідають критеріям спрощеної мови 4 публікації 
(всі 100%)  — на регіональних сторінках «ЄС».
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3.2. Відповідність критеріям спрощеної мови політичних 
партій 2-ї групи

Без супровідного тексту опубліковано 1% (79 постів) від загальної 
кількості постів ПП 2-ї групи, що на 7% менше, ніж у публікаціях ПП 
1-ї групи. Тому на дотримання правил спрощеної мови було оцінено 
637 публікацій.

Загальні тенденції ПП 2-ї групи:

Із загальної кількості публікацій, які містять текст (637):
 ▶ 15% (98 публікацій) отримали максимальну кількість балів 
за дотримання правил спрощеної мови — 1 бал; 

 ▶ 58% (369 публікацій) відповідають 6–8-м критеріям дотримання 
правил спрощеної мови — 0,75 бала;

 ▶ 25% (162 публікації)  відповідають 3–5-м критеріям дотримання 
правил спрощеної мови — 0,5 бала; 

 ▶ 1% (7 публікацій) відповідають 1–2-м критеріям спрощеної мови — 
0,25 бала; 

 ▶ 0,1% (одна публікація) не відповідає критеріям спрощеної мови. 

Публікації 1-ї та 2-ї груп у соціальній мережі приблизно однаковою мірою 
відповідають правилам спрощеної мови. При цьому у 1-ій групі менше 
публікацій, які відповідають 6–8-м критеріям спрощеної мови (54% проти 
59%), але більше публікацій, в яких дотримано всіх критеріїв спрощеної 
мови (18% проти 15%). 
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3.3. Використання коректних термінів

Загальна кількість новин, у яких є згадки про ЛЗІ та МГН, опубліковані 
ПП 1-ї групи — 19. Проте в одному пості могло бути використано 
кілька термінів. Тому загальна кількість згадок про людей із ЛЗІ та МГН 
більша — 25.

Зокрема:
 ▶ «Голос» — 10  (70%); 
 ▶ «Слуга Народу» — 7 (86%);
 ▶ «ЄС» — 5 (80%); 
 ▶ ВО «Батьківщина» — 3 (33%). 

Зі свого боку згадки про ЛЗІ та МГН наявні у 4-х публікаціях ПП 2-ї групи:

 ▶ «Єдина альтернатива» — 2 (100% коректне вживання);
 ▶ «Нам тут жити» — 1 (100% некоректне використання);
 ▶ «Рідне Закарпаття» — 1 (100% некоректне використання).

Позитивні приклади (використання коректних термінів) трапляються на 
сторінках у соціальній мережі Харківської організації ПП «Слуга Народу» 
(«люди з інвалідністю»30), на сторінці Одеської організації ПП «ЄС» 
(«потрібно виправити неповажне ставлення до людей з інвалідністю, 
позбавлених в цьому місті пандусів, спусків»31). На сторінці Вінницької 
організації ПП ВО «Батьківщина» також містяться терміни «люди 
з інвалідністю»32.

На сторінках у соціальній мережі ПП 2-ї групи трапляються у ПП «Єдина 
альтернатива» («люди з інвалідністю», «незрячі»33). 

Негативними прикладами є некоректна згадка в одній із публікацій на 
сторінці Волинської організації ПП «Батьківщина» («забрати дружину-
інваліда з лікарні»34); Київської організації ПП «Голос» («Щоб двері 
навчальних та культурних закладів були відчинені для всіх людей, у тому 
числі з особливими потребами»35), Чернівецької організації ПП «ЄС» 

30 Слуга Народу — Харківщина. URL: https://bit.ly/3mqMPr4
31 Європейська Солідарність — Одеська область. URL: https://bit.ly/3moNFEq
32 Батьківщина. Вінницька область. URL: https://bit.ly/2VjMsCw
33 Єдина альтернатива. URL: https://bit.ly/3mqIdAY
34 ВО «Батьківщина». Волинь. URL: https://bit.ly/3obvZgm
35 Голос. Київ. URL: https://bit.ly/33wmEYx

https://bit.ly/3mqMPr4
https://bit.ly/3moNFEq
https://bit.ly/2VjMsCw
https://bit.ly/3mqIdAY
https://bit.ly/3mqIdAY
https://bit.ly/3obvZgm
https://bit.ly/33wmEYx
https://bit.ly/3qgEgBd
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(«в умовах карантину без підтримки опинилися діти з особливими 
потребами»36), а також організації ПП «Рідне Закарпаття» («люди, які 
присвятили усіх себе роботі задля повноцінного життя інших, задля 
людей з вадами слуху»37). 

3.4. Відповідність стандартам оформлення фото- 
та відеоконтенту 

Із 3 400 постів, опублікованих на загальноукраїнських і регіональних 
сторінках соціальної мережі «Фейсбук» ПП 1-ї групи, 52% (1 753 пости 
і репости) мають фотографії або написи на тлі, які можна ідентифікувати 
як фото. Жодна фотографія не має ТКН. 

При цьому пости та репости на загальноукраїнських сторінках 
містять фото у 61% (233 із 383) випадків. Пости та репости на сторінках 
регіональних організацій 1-ї групи — у половині випадків (1 520 із 2 978). 

 ▶ 18% постів на загальноукраїнських сторінках соціальної мережі 
містять відео. Майже третина з них мають синхронізовані субтитри 
і тільки 2% — переклад жестовою мовою. 

 ▶ 40% репостів на загальноукраїнських сторінках містять відео. Жодне 
з цих відео не забезпечене ТКН чи звукописом. 

 ▶ 29% постів на сторінках регіональних організацій ПП 1-ї групи 
містять відео. Майже 18% цих відео мають синхронізовані субтитри 
і 1% — переклад жестовою мовою. 

 ▶ 30% репостів  на сторінках регіональних організацій ПП 1-ї групи 
містять відео. Жодне з цих відео не забезпечене ТКН чи звукописом.

 ▶ 13% (448) публікацій ПП 1-ї групи містять інфографіку. 24% 
(107 із 448) інфографік містять дублювання інформації текстом. 

Зі свого боку зі 716 публікацій на сторінках соціальної мережі «Фейсбук» 
ПП 2-ї групи 47% (336 постів і репостів) мають фотографії, написи на тлі, 
які можна ідентифікувати як фото. Жодна фотографія не має ТКН. 

 ▶ 33% (238 постів) містять відео. 21% (51 відео) мають синхронізовані 
субтитри. Майже 7% (16 відео) містять переклад жестовою мовою. 

 ▶ 4% (26 репостів) містять відео. До жодного немає ТКН або звукопису. 
 ▶ 10% (72 із 716) містять інфографіки. Майже 20% (тільки 14) мають 
дублювання інформації текстом. 

36 Європейська Солідарність — Чернівецька область. URL: bit.ly/3qgEgBd
37 Рідне Закарпаття. URL: https://bit.ly/36m9VJF

https://bit.ly/36m9VJF
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3.5. Основні тенденції оформлення публікацій у соціальних 
мережах

1.  Речення, що містять понад 15 слів. Так, на сторінці ПП «ОПЗЖ» 
у соціальній мережі «Фейсбук» максимальна кількість слів в одному 
реченні становить 43.

2.  Складна пунктуація, коли в одному реченні є коми, двокрапки, тире 
або крапка з комою.

3.  Вживання слів і фраз у переносному значенні. Це переважно 
трапляється у публікаціях ПП «ОПЗЖ» і «ЄС». Ці публікації недоступні 
для розуміння частині виборців, зокрема й із порушенням 
інтелектуального розвитку.

4.  Використання абревіатур. Серед них найчастіше можна натрапити 
на такі: «ЄС», «ООС», «ЖКГ», «ОСББ», ЗОШ», «ДВК», «ТВК», «ЦВК». При 
цьому неоднозначно можна розшифрувати абревіатуру «ЄС»: як 
назву міжнародного об’єднання «Європейський Союз» та як назву 
політичної сили «Європейська Солідарність». Пояснення щодо їхньої 
розшифровки відсутні.

5.  Слова іноземною мовою, значення яких може бути незрозумілим 
тим, хто її не вивчав. Пояснень щодо їхнього значення у публікаціях 
немає.

6.  Пасивні дієслова. Найчастіше можна побачити такі конструкції: 
«був представлений», «був виконаний», «був розроблений».

7.  Написання окремих фраз або цілих речень великими літерами. 
Такий підхід до оформлення публікацій у соціальній мережі 
«Фейсбук» використовували всі політичні сили. Однак найбільше 
публікацій із таким підходом має «ОПЗЖ».

8.  У публікаціях на загальноукраїнських і регіональних сторінках ПП 
майже немає згадок про ЛЗІ та МГН.

9.  Відсутність ТКН, звукописів до фотографій. Деякі політичні сили 
(«Слуга Народу», «ЄС», «ОПЗЖ») практикують публікацію картинок, 
на яких є текст. При цьому пост не містить тексту.

10.  Інформація з інфографік не має дублювання текстом. 
Це ускладнює процес ознайомлення із публікацією для 
користувачів, які користуються програмами екранного доступу, 
адже в публікаціях інфографіка нічим не відрізняється від 
зображення.
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11.  Відеоматеріали не мають ТКН або звукозапису того, 
що відбувається у сюжеті. При цьому є незначний відсоток 
матеріалів із синхронізованими субтитрами. Однак практично 
немає перекладу на українську жестову мову.

3.6. Негативні приклади ведення соціальних мереж

Написання довгих текстів, зокрема передрук матеріалів для сайту 
або газети. Ситуація ускладнюється, якщо вони містять специфічну 
термінологію або багато іншомовних слів.  Наприклад, пост38 ПП «Нам 
тут жити», пост39 Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», 
пост40 ПП «Черкащина ЗА майбутнє» тощо.

Відсутність короткого опису передісторії публікації. Негативним 
прикладом є пост41 ПП «ЄС». 

Публікація постів і репостів у соціальних мережах, що містять фото 
(чи фотоколаж) із написами, інфографіки без пояснень, дуже дрібний 
текст. Для розуміння читачем змісту повідомлення необхідно докласти 
зусиль. Такими є: пост42 «Єдина альтернатива», пост43 «ОПЗЖ. Запоріжжя» 
тощо.

38 «Знайомтеся — Ігор Дикуха, кандидат в депутати Каховської районної 
ради від команди Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!». URL: https://www.facebook.
com/welivehere.kherson/photos/a.142923940595505/201951344692764/
39 «Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти...». 
URL: https://www.facebook.com/ternopil.svoboda/posts/3352576681498245
40 «Депутат Черкаської обласної ради, кандидат в депутати 
Черкаської обласної ради від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»    Вадим 
Гайович прозвітував за свою роботу». URL: https://www.facebook.com/
ForFutureCherkasy/posts/153221763142963
41 У ROSHEN-холі на фортепіано гратимуть лише рукам. 
URL: facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3546091318801110
42 «Друзі, сьогодні я став «героєм» інтернету...». 
URL: https://www.facebook.com/yedyna.alternatyva/posts/171294934651082
43 # 2 ЮЛИЯ КОРНИЕНКО — НАШ КАНДИДАТ В ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ!!! ПОДДЕРЖИМ 25 ОКТЯБРЯ !!! ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО !!! 
URL: https://www.facebook.com/opzjzp/posts/1282442278759607

https://www.facebook.com/welivehere.kherson/photos/a.142923940595505/201951344692764/
https://www.facebook.com/ternopil.svoboda/posts/3352576681498245
https://www.facebook.com/ForFutureCherkasy/posts/153221763142963
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3546091318801110
https://www.facebook.com/yedyna.alternatyva/posts/171294934651082
https://www.facebook.com/opzjzp/posts/1282442278759607
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Рівень інформаційної доступності сторінок політичних партій у соціальній мережі «Фейсбук»

Назва політичної 
партії

Дотримання 
критеріїв 
спрощеної 
мови

Наявність 
синхро-
нізованих 
субтитрів 
для відео-
матеріалів

Наявність 
перекладу 
на 
українську 
жестову 
мову

Відповідність 
перекладу 
жестової 
мови 
стандартам

Наявність ТКН 
або аудіоопису 
того, що 
відображено на 
відеоматеріалах 
і зображеннях

Дублювання 
інформації з 
інфографік 
текстом 
чи під час 
демонстрації 
відео голосом 
і субтитрам

Рівень 
доступ-
ності 
фейсбук-
сторінок

% від 
загальної 
кількості

бал % від 
публі- 
кацій*

бал % від 
публі- 
кацій*

бал % від 
мате-
ріалів**

бал % від 
публі- 
кацій***

бал % від 
відео****

бал

Партії, що визначені як 1-ша група
«Європейська 
Солідарність» 71 0,75 12 0,25 1,3 0,25 100 1 0 0 13 0,25 2,5

«Голос» 75 0,75 43 0,5 0 0 - - 0 0 21 0,25 1,5
«Слуга Народу» 72 0,75 27 0,5 0,6 0 0 0 18 0,25 1,5
ВО «Батьківщина» 70 0,75 7 0,25 0 0 - - 0 0 37 0,5 1,5
«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

71 0,75 5 0,25 0,75 0 - - 0 0 16 0,25 1,25

Партії, що визначені як 2-га група
«Команда 
Семчишина» 82 1 0 0 20 0,25 100 1 0 0 86 1 3,25

«Пропозиція» 71 0,75 3 0,25 28 0,5 100 1 0 0 0 0 2,5
«КМКС» Партія 
угорців України» 95 1 89 1 0 0 - - 0 0 0 0 2

«За майбутнє» 69 0,75 0 0 13 0,25 100 0,5 0 0 50 0,5 2
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«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут 
жити»

80 1 53 0,5 0 0 - - 0 0 0 0 1,5

«УДАР» 66 0,75 0 0 0 0 - - 0 0 67 0,75 1,5
«Самопоміч» 81 1 50 0,5 0 0 - - 0 0 0 0 1,5
«Рідний дім» 79 1 28 0,5 0 0 - - 0 0 0 0 1,5
«Довіряй ділам» 76 1 30 0,5 0 0 - - 0 0 0 0 1,5
«Рідне Закарпаття» 64 0,75 33 0,5 0 0 - - 0 0 0 0 1,25
«Українська стра-
тегія Гройсмана» 78 1 14 0,25 0 0 - - 0 0 0 0 1,25

«Партія Володимира 
Буряка «Єднання» 88 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1

ВО «Свобода» 73 0,75 5 0,25 0 0 - - 0 0 0 0 1
«Миколаївці» 55 0,75 17 0,25 0 0 - - 0 0 0 0 1
«Блок Кернеса — 
Успішна Харківщина» 68 0,75 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0,75

«Єдина 
альтернатива» 68 0,75 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0,75

«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»

50 0,5 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0,5

«Довіра» 48 0,5 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0,5
«Опозиційний блок» Немає сторінки місцевої організації політичної партії

* % від загальної кількості публікацій
** % від загальної кількості відеоматеріалів, що містять жестову мову.
*** % від загальної кількості публікацій, що містять відео та зображення.
**** % від загальної кількості відео, що містять інфографіки.
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4. Аналіз програм політичних партій 
на предмет інформаційної доступності 
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4. Аналіз програм політичних партій
на предмет інформаційної доступності

Аналіз здійснено щодо 251-ї передвиборчої програми, з яких 115 подали 
обласні організації ПП і 136  — міські організації ПП.

Програми ПП проаналізовані на виборах до 22-х обласних рад (окрім 
Луганської та Донецької, де вибори не проводилися) і до міських рад 
22-х обласних центрів, а також Краматорської міської ради Донецької 
області та Рубіжанської міської ради Луганської  області.

Тексти 59-ти програм, які подали міські та обласні організації ПП, 
є ідентичними між собою.

Аналіз та оцінювання здійснювалися у межах кожної групи ПП окремо.

Аналіз відображає те, наскільки зміст і формат поданого тексту 
доступний для ЛЗІ та МГН. Так, рівень відповідності критеріям спрощеної 
мови відображає, наскільки програма є інформаційно доступною, 
зокрема для людей з інтелектуальними порушеннями.  Ступінь 
дотримання певних вимог щодо оформлення тексту — наскільки 
програма доступна, зокрема для людей з порушенням зору, тобто 
можливість прочитати текст без застосування додаткових програм.

4.1. Відповідність критеріям спрощеної мови програм 
політичних партій 1-ї групи 

Жодна з програм ПП не отримала максимальну оцінку — 1 бал, тому 
що не відповідає всім 9-ти критеріям спрощеної мови.  Проте в усіх 
програмах дотримано щонайменше один критерій. Найбільша кількість 
програм відповідають 3–5-м критеріям спрощеної мови.

14% (28) програм, що відповідають одразу 6–8-м критеріям спрощеної 
мови й отримують 0,75 бала, належать:

 ▶ «ОПЗЖ» — 26% (11 із 43-х програм);
 ▶ «ЄС» — 17% (8 із 46-ти програм);  
 ▶ ВО «Батьківщина» — 11% (5 із 46-ти програм); 
 ▶ «Слуга Народу» — 9% (4 із 46-ти програм). 

Жодна з 24-х програм ПП «Голос» не відповідає одразу 6–8-м критеріям. 

У 70% (143) програм дотримано 3–5-ти критеріїв спрощеної мови, що 
відповідає оцінці 0,5 бала:

 ▶  «Голос»  — 87,5% (21 із 24-х програм);
 ▶ «ЄС» — 72% (33 із 46-ти програм);
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 ▶ «Слуга Народу» — 72% (33 із 46-ти програм); 
 ▶ ВО «Батьківщина»  — 63% (29 із 46-ти програм);
 ▶ «ОПЗЖ» — 63% (27 із 43-х програм). 

17% (34) програм, у яких дотримано лише 1–2 критерії спрощеної 
мови, отримують 0,25 бала:

 ▶ ВО «Батьківщина» — 26% (12 із 46-ти програм); 
 ▶ «Слуга Народу» — майже 20% (9 із 46-ти програм); 
 ▶ «ОПЗЖ» — 12% (5 із 43-х  програм);  
 ▶ «ЄС» — 11% (5 із 46-ти програм); 
 ▶ «Голос» — 12,5% (3 із 24-х програм).

 Дотримання критеріїв спрощеної мови (1-ша група)

Найбільше програм, у яких дотримано 6–8 критеріїв спрощеної мови, — 
у ПП «ОПЗЖ», найменше — у ПП «Голос» (взагалі немає таких програм). 
Найбільше програм, які відповідають лише 1–2-м критеріям спрощеної 
мови, у ВО «Батьківщина», а найменше — у ПП «ЄС». Лідером за кількістю 
програм, які відповідають 3–5-м критеріям спрощеної мови, є ПП «Голос».  

Типовими прикладами недотримання критеріїв спрощеної мови є:
 ▶ використання або зловживання іншомовними словами без 
пояснень — у 94% програм;

 ▶ незрозумілі слова та висловлювання, із яких читач/читачка 
не розуміє, про що йдеться, — у 90% програм; 

 ▶ використання складних довгих речень — у 86% програм;
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 ▶ абревіатури без пояснень — у 66% програм; 
 ▶ пасивні конструкції — у 41% програм. 

Заперечні конструкції, метафори, скорочення фактично не трапляються. 

Складні довгі речення найбільш характерні для 93% програм 
ПП ВО «Батьківщина» та «Слуга Народу», найменш — ПП  «Голос» (75%) 
та «ЄС» (74%).

Використання складної пунктуації найбільш характерно в програмах 
ПП «ЄС» (83%), «ОПЗЖ» (77%), «Слуга Народу» (76%), найменш — 
ПП «Голос» (67%) і ВО «Батьківщина» (61%).  

Найбільша кількість складних термінів і висловлювань (100%), 
іншомовних слів (88%) — у програмах ПП «Голос».

Найбільше абревіатур без пояснень — у програмах ПП ВО «Батьківщина» 
(понад 85%), найменше —  у ПП «ОПЗЖ» (43%) і «Слуга Народу» (43%).

4.2. Відповідність критеріям спрощеної мови програм 
політичних партій 2-ї групи 

Максимальну оцінку за дотримання правил спрощеної мови — 
1 бал — не отримав жоден із регіональних лідерів. Таким чином, жодна 
з програм ПП не відповідає всім 9-ти критеріям спрощеної мови.

Лише в 2% (1) програм дотримано 6–8 критеріїв спрощеної мови 
(0,75 бала). Таку оцінку отримала програма ПП «Єдина Альтернатива» 
на виборах до Чернівецької міської ради. 

Дотримано 3–5 критеріїв спрощеної мови (0,5 бала) у 87% (40) програм 
ПП — регіональних лідерів. У цій групі всі 5 критеріїв дотримано 
в програмах 3-х ПП: «Партія Володимира Буряка «Єднання» (вибори 
до Запорізької обласної та міської рад); «Команда Максима Єфімова 
«Наш Краматорськ» (до Краматорської міської ради); ПП «Довіра» 
(до Полтавської обласної ради). 

Відповідають лише 1–2-м критеріям спрощеної мови (0,25 бала) 
11% (5) програм ПП — регіональних лідерів. 

Таку оцінку за дотримання правил спрощеної мови у програмах ПП 
отримали: «Пропозиція» (вибори до Дніпропетровської обласної і 
міської рад); «Самопоміч» (до Львівської обласної ради); «За майбутнє» 
(до Сумської міської ради); «Рідний дім» (до Чернігівської обласної ради).
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Дотримання критеріїв спрощеної мови (2-га група), % 

У ПП 2-ї групи немає жодної програми, яка б відповідала всім критеріям 
спрощеної мови. Найбільше програм відповідають 3–5-м критеріям 
спрощеної мови. 

Типовими прикладами порушення правил спрощеної мови є:
 ▶ незрозумілі слова та висловлювання, з яких читач/читачка 
не розуміє, про що йдеться — у 100% програм; 

 ▶ використання або  зловживання іншомовними словами без 
пояснень — у майже 98% програм;

 ▶ використання складних довгих речень (у 87% всіх програм) 
зі складною пунктуацією (у 72% всіх програм);

 ▶ абревіатури без пояснень — у 74% програм; 
 ▶ пасивні конструкції — у 28% програм. 

Заперечні конструкції, метафори, скорочення фактично не трапляються.

Тільки у двох програмах ПП трапляються пояснення складних термінів/
висловлювань. Наприклад, у  програмі ПП «Самопоміч» на виборах до 
Львівської обласної ради є пояснення терміна «громадський бюджет» 
(«запровадження громадського бюджету на місцевому рівні, коли люди 
безпосередньо зможуть впливати на розподіл частки бюджету»).
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4.3. Відповідність стандартам оформлення тексту програм 
політичних партій 1-ї групи

Дотримання вимог щодо оформлення тексту включає у себе поділ тексту 
на блоки, використання звичних для сприйняття шрифтів без зарубок 
(Тahoma, Arial, Courier та ін.), міжрядковий інтервал, використання 
однотонного тла, відсутність тексту на зображеннях і тексту, написаного 
повністю великими літерами, тощо. 

2% програм ПП отримали максимальну оцінку (1 бал). Це програми 
таких ПП:

 ▶ ВО «Батьківщина» — 4% (дві програми);
 ▶ «ЄС» — 2%  (одна програма);
 ▶ «Слуга Народу» — 2% (одна програма). 

Майже 89% програм отримали 0,75 бала. Це програми таких ПП:
 ▶ «Голос» — 100% (24 програми); 
 ▶ «ЄС» — 98% (45 програм);
 ▶ «Слуга Народу» — 91% (42 програми); 
 ▶ ВО «Батьківщина» — 85% (39 програм);  
 ▶ «ОПЗЖ» — 74% (32 програми). 

9% програм отримали 0,5 бала. Це програми таких ПП: 
 ▶ ВО «Батьківщина» — 11% (5 програм); 
 ▶ «Слуга Народу» — майже 7% (3 програми);
 ▶ «ОПЗЖ» — 26% (11 програм). 

Менше 0,5 бала за оформлення тексту не отримала жодна програма. 

Найбільше програм, у яких дотримано всі 17 вимог щодо оформлення 
тексту — у ВО «Батьківщина», а в ПП «Голос» та «ОПЗЖ» таких програм 
немає взагалі. У ПП «Голос» — найбільше програм, у яких дотримано 
11–15 критеріїв щодо оформлення тексту (100% таких програм), 
а в ПП «ОПЗЖ» — найменше програм, у яких дотримано 11–15 критеріїв 
оформлення тексту. У ПП «ОПЗЖ» найбільше програм, у яких дотримано 
6–10 критеріїв оформлення тексту, а в ПП «Голос» та «ЄС» таких програм 
немає взагалі. 
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Дотримання вимог щодо оформлення тексту

Типові приклади порушення правил оформлення тексту 
у програмах ПП: 

 ▶ відсутність інтервалів між абзацами та/або наявність абзацних 
відступів — 86% програм; 

 ▶ різні за розміром шрифти, курсив або виділення жирним 
(зловживання) — майже 80% програм; 

 ▶ текст, повністю написаний великими буквами — 71% програм;
 ▶ вся або частина програми написана шрифтом, меншим, 
ніж 14 пунктів — майже 52% програм; 

 ▶ текст не поділений на блоки та/або має малі поля, а тому виглядає 
перевантаженим і погано читається — майже 29% програм. 

Так, найбільш складною виявилася програма Дніпропетровської 
обласної організації ВО «Батьківщина», яка написана повністю курсивом 
і жирним шрифтом. Суттєве зловживання жирним шрифтом є також у 
програмі Сумської обласної та міської організацій, Черкаської обласної 
та міської організацій ВО «Батьківщина». У програмі Рівненської обласної 
організації ВО «Батьківщина» часто немає проміжків між словами, 
що ускладнює розуміння тексту. Складною за оформленням є програма 
Чернігівської міської організації ПП «Голос». Вона містить суттєві зміни 
розміру шрифту, цілі абзаци написані курсивом. А загалом програма 
містить 10 сторінок тексту. Програма Рівненської міської організації ПП 
«Голос» містить заголовки, написані шрифтом чорного кольору на сірому 
тлі. Ці кольори погано контрастують і читаються. 
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4.4. Відповідність стандартам оформлення тексту програм 
політичних партій 2-ї групи

Стосовно рівня дотримання вимог щодо оформлення тексту можна 
простежити такі тенденції:

 ▶ максимальну та мінімальну кількість балів за оформлення тексту не 
набрала жодна програма;

 ▶ 0,75 бала (відповідність 11–15-м критеріям) набрали майже 83% 
(38 програм);  

 ▶ 0,5 бала (відповідність 6–10-м критеріям) набрали 17% (8 програм).

Дотримання вимог щодо оформлення тексту

Переважна більшість програм 2-ї групи відповідає 11–15-м критеріям 
оформлення тексту. У ПП 2-ї групи немає жодної програми, 
яка б відповідала всім критеріям оформлення тексту. 

Типові приклади порушення правил оформлення тексту 
у програмах ПП: 

 ▶ є текст, повністю написаний великими буквами — 98% програм;
 ▶ різні за розміром шрифти, курсив або виділення жирним 
(зловживання) — майже 91% програм; 

 ▶ відсутність інтервалів між абзацами та/або наявність абзацних 
відступів — 83% програм;

 ▶ уся або частина програми написана шрифтом, меншим, ніж 
14 пунктів — 65% програм; 
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 ▶ текст не поділений на блоки та/або має малі поля, а тому виглядає 
перевантаженим і погано читається — 35% програм.

4.5. Приклади формулювань у програмах партій, 
які негативно впливають на рівень доступності

1.  Програма є важкодоступною і незрозумілою, якщо в ній 
поєднуються довгі речення зі складною пунктуацією, іншомовні 
слова та незрозумілі терміни. 
Наприклад: «Створення взаємоузгодженої системи реформування 
житлово-комунальної галузі з урахуванням вимог часу в частині 
впровадження енергозберігаючих технологій, стимулювання 
як споживача так й надавача послуг до сприяння втілення 
енергозберігаючих технологій за рахунок різноманітних джерел 
(власних, грантових, бюджетних), в частині переходу до управління 
будинками силами співвласників та викорінення будь-яких 
посередників з ланки надавач-отримувач послуги, які паразитують 
на коштах споживачів житлово-комунальних послуг» (із програми 
Харківської обласної та міської організацій ВО «Батьківщина»).

2.  Програма є малодоступною інформаційно, якщо плани й ідеї 
викладені  тезисно, складними словами, без пояснень. 
Наприклад: «Підключення міста до Платформи ефективного 
регулювання», «єдина телекомунікаційна мережа системи 
освіти» (із програм ПП «Голос»); «визначення базової мережі для 
планування мультимодальних вантажних перевезень», «розвиток 
організаційних та просторових форм інтеграції бізнесу», «розвиток 
резервного спорту» (із програми Одеської обласної та міської 
організацій ПП «Слуга Народу»).

3.  Програма є малодоступною у разі використання іншомовних 
слів, складних термінів, незрозумілих висловлювань. 
Наприклад: «Інвестиційний маркетинг та промоція регіону» 
(із програми Одеської обласної та міської організацій ПП «Слуга 
Народу»); «інтегрований розвиток»,  «муніципальна інспекція», 
«муніципальні надбавки», «інструменти прямої демократії» 
(із програм ПП «Голос»). 
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Рівень інформаційної  доступності програм політичних партій 1-ї групи

Назва 
політичної 
партії

Дотримання 
критеріїв 
спрощеної мови

Дотримання 
вимог щодо 
оформлення 
тексту

Оцінка рівня 
доступності 
програм

% від 
загальної 
кількості

бал % від 
загальної 
кількості

бал

«Європейська 
Солідарність»

52 0,75 76 1 1,75

«Голос» 47 0,5 75 0,75 1,25
«Слуга Народу» 47 0,5 74 0,75 1,25
«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

50 0,5 70 0,75 1,25

ВО 
«Батьківщина»

46 0,5 73 0,75 1,25
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Рівень інформаційної доступності програм політичних партій 2-ї групи, що мали найбільшу електоральну підтримку одночасно 
на місцевому та обласному рівнях або в декількох регіонах

Назва політичної партії Дотримання 
критеріїв спрощеної 
мови

Дотримання вимог 
щодо оформлення 
тексту

Середня кількість 
дотриманих критеріїв 
за двома показниками 
(за потреби для уточнення)

Оцінка 
рівня 
доступ-
ності 
програм% від 

загальної 
кількості

бал % від 
загальної 
кількості

бал дотримання 
критеріїв 
спрощеної 
мови

дотримання 
вимог щодо 
оформлення 
тексту

«Єдина альтернатива» 63 0,5 75 0,75 1,25
«Українська стратегія Гройсмана» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 4 15 1,25
ВО «Свобода» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 5 12 1,25
«Партія Володимира Буряка «Єднання» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 4 12 1,25
«УДАР» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 3 12 1,25
«Команда Семчишина» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 4 11 1,25
«Блок Кернеса — Успішна Харківщина» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 4 11 1,25
«Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» приблизно 50 0,5 приблизно 75 0,75 4 11 1,25
«Самопоміч» 42 0,5 75 0,75 1,25
«Довіряй ділам» 50 0,5 63 0,75 4 11 1,25
«Рідний дім» 38 0,5 75 0,75 4 11 1,25
«За майбутнє» 45 0,5 65 0,75 1,25
«Пропозиція» 42 0,5 63 0,75 1,25
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Рівень інформаційної доступності програм політичних партій 2-ї групи, що мали найбільшу електоральну підтримку тільки на 
місцевому чи  обласному рівні

Назва політичної 
партії

Дотримання критеріїв 
спрощеної мови

Дотримання вимог щодо 
оформлення тексту

Загальна кількість 
дотриманих критеріїв 
за двома показниками

Оцінка рівня 
доступності програм

кількість 
дотриманих 
критеріїв

бал кількість 
дотриманих 
критеріїв

бал макс. 26

«Рідне Закарпаття» 5 0,5 13 0,75 18 1,25
«Опозиційний блок» 5 0,5 13 0,75 18 1,25
«КМКС» Партія 
угорців України»

5 0,5 13 0,75 18 1,25

«Миколаївці» 3 0,5 15 0,75 18 1,25
«Команда Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»

5 0,5 12 0,75 17 1,25

«Довіра» 5 0,5 10 0,5 15 1
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5. Аналіз програм політичних 
партій щодо наявності положень, 
які враховують інтереси 
та забезпечують права людей 
з інвалідністю, маломобільних 
груп населення, внутрішньо 
переміщених осіб



59

5. Аналіз програм політичних партій щодо наявності положень, 
які враховують інтереси та забезпечують права людей 
з інвалідністю, маломобільних груп населення, ВПО

Аналіз здійснювався за допомогою контент-аналізу програм ПП за 
кількісними (наявність положень у програмах ПП, які враховують 
інтереси та забезпечують права зазначених вище груп) та якісними 
показниками. Він включає у себе: 

 ▶ наявність положень, які враховують інтереси і забезпечують права 
ЛЗІ та МГН;

 ▶ визначення та оцінку дотримання коректних термінів у спілкуванні 
та зверненнях. 

5.1. Аналіз рівня врахування прав та інтересів людей 
з інвалідністю і маломобільних груп населення 
у передвиборчих програмах  політичних партій, 
що визначені у межах дослідження як 1-ша група

 ▶ 11 програм (5% від загальної кількості) містять положення, 
що враховують інтереси й потреби ЛЗІ та МГН. Ці програми 
отримали максимальну кількість балів — 1;

 ▶ 53 програми (26% від загальної кількості) містять згадку про ЛЗІ 
та МГН. Ці програми отримали 0,5 бала; 

 ▶ 141 програма (69% від загальної кількості) взагалі не містить 
положень, що враховують інтереси й потреби ЛЗІ та МГН. Такі 
програми не набирають балів узагалі. 

У половині випадків у програмах, які містять відповідні положення 
про врахування інтересів і потреб ЛЗІ та МГН, термінологію щодо цих 
категорій населення вжито коректно. 

Інша половина містить некоректну термінологію. При цьому 84% 
випадків вживання некоректної термінології — у програмах ПП «ОПЗЖ». 

Тенденції за партіями: 

 ▶ 5 програм (11%) ПП ВО «Батьківщина» містять положення, які 
враховують інтереси та забезпечують права ЛЗІ та МГН. Однак сюди 
не включені програми Херсонської обласної та міської організацій: 
хоча у програмах і є положення, але вони можуть формувати 
негативне ставлення у суспільстві до людей з інтелектуальними 
порушеннями (наприклад: «Зупинимо появу на вулицях людей із 
вираженими психічними розладами, що небезпечно і для хворих, 
і  ля оточуючих. За ініціативи ПП ВО «Батьківщини» вже створюється 
психоневрологічний будинок-інтернат»). Варто зазначити, що серед 
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програм, які містять відповідні положення, тільки одна програма 
(20%) описує, як саме будуть враховані інтереси та/чи забезпечені 
права ЛЗІ та МГН. В інших випадках програми містять тільки згадки 
про ці групи населення. 

 ▶ 10 програм (22%)  ПП «ЄС» містять положення, які враховують 
інтереси та забезпечують права ЛЗІ та МГН. 
Із програм, які містять положення про ЛЗІ та МГН, лише одна (10%) 
вказує, як саме будуть враховані інтереси або дотримані права 
цих груп населення. Решта містять тільки згадки про цю сферу 
діяльності. 

 ▶ 9 програм (20%) ПП «Слуга Народу» містять положення, які 
враховують інтереси й забезпечують права ЛЗІ та МГН. Із них тільки 
у 3-х програмах (33%) зазначено, як саме будуть враховані інтереси 
чи забезпечені права. В інших випадках містяться тільки згадки 
(наприклад: «Наша команда… вдвічі збільшила надбавки на догляд 
за особами з інвалідністю з дитинства», «Через відкритий прозорий 
конкурс потрібно оновити керівний склад МСЕК-ів. Продовжимо 
програми розвитку інклюзії та доступності соціальних послуг»). 
Тобто  неможливо фактично з’ясувати, у яких сферах і як саме 
будуть враховані інтереси й забезпечені права ЛЗІ та МГН.

 ▶ 8 програм (33%) ПП «Голос» містять положення, які враховують 
інтереси й забезпечують права ЛЗІ та МГН. У 3-х програмах 
(майже 38%) чітко вказано, як саме будуть враховані інтереси й 
забезпечені права ЛЗІ та МГН (наприклад: «Облаштуємо зручні 
тротуари та переходи тактильною плиткою. Забезпечимо 
доступність громадського транспорту для людей з інвалідністю, 
літніх людей, батьків із колясками. Організація вільного театрально-
творчого простору для дітей з інвалідністю; створення, підтримка 
інклюзивних арт-центрів з реабілітацією, психологічним супроводом 
та інтегрованими мистецькими програмами із залученням до них 
дітей з порушеннями та без порушень розвитку»). Решта містять 
тільки окремі згадки про це. 

 ▶ 30 програм (70%) ПП «ОПЗЖ» містять положення, які враховують 
інтереси й забезпечують права ЛЗІ та МГН. І тільки у 3-х програмах 
(9%) чітко вказано, як саме будуть враховані інтереси й забезпечені 
права ЛЗІ та МГН. Решта містять тільки окремі згадки про це. 
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Сфери, у яких ПП пропонують враховувати інтереси ЛЗІ та МГН: 

 ▶ медична сфера — одна програма (9% від загальної кількості 
програм, які містять положення, що враховують інтереси й потреби 
ЛЗІ та МГН);

 ▶ архітектурна й транспортна доступність — 5 програм (45%);  
 ▶ дозвілля — про це йдеться в одній програмі (9%), яка, крім того, 
містить інші положення, що враховують інтереси й потреби ЛЗІ 
та МГН;

 ▶ заняття спортом — одна програма (9%); 
 ▶ освіта — 3 програми (27%);
 ▶ працевлаштування — про це йдеться в одній програмі (9%), яка, крім 
того, містить інші положення, які враховують інтереси й потреби ЛЗІ 
та МГН;

 ▶ соціальна допомога — одна програма (9%). 

Також частина програм ПП містять положення, у яких є тільки згадки 
про інтереси й права ЛЗІ та МГН. Якщо їх розподілити за сферами, 
то найбільше згадок — у 26-ти програмах (49%) — про соціальну 
допомогу. Найбільша частка таких згадок припадає на програми ПП 
«ОПЗЖ» (85%). Ще 15 програм (28%) містять згадки, з яких практично 
неможливо визначити, про яку сферу інтересів ЛЗІ та МГН ідеться 
(наприклад, «створення умов для повноцінного суспільного життя 
людям з інвалідністю», «допомога людям з обмеженими можливостями»). 

5.2. Аналіз рівня врахування прав та інтересів людей 
з інвалідністю і маломобільних груп населення 
у передвиборчих програмах  політичних партій, 
що визначені у межах дослідження як 2-га група

 ▶ 5 програм (11%) враховують інтереси й потреби ЛЗІ та МГН. 
Ці програми отримали максимальну кількість балів — 1;

 ▶ 8  програм (17%) містять згадку  про ЛЗІ та МГН. У деяких із них 
зазначаються короткі пропозиції відповідно до сфер інтересів. 
Ці програми отримали 0,5 бала;

 ▶ 33  програми (72%) взагалі не містять положень, що враховують 
інтереси й потреби ЛЗІ та МГН. Такі програми не набирають балів 
взагалі. Зокрема, сюди включені і програми регіональних лідерів, 
які мають лише загальну згадку в цій темі: Івано-Франківська 
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(«прагнемо, щоб наше місто було безбар’єрним») і регіонального 
лідера на виборах до Харківської обласної та міської рад (назва 
пункту програми «Небайдужа й інклюзивна», однак ніяких 
роз’яснень).

У 46% випадків у програмах, які містять відповідні положення про 
врахування інтересів і потреб ЛЗІ та МГН, термінологія щодо цих 
категорій населення вжита коректно. 

У 15% випадків у програмах некоректне вживання термінології. 

Ще у 38% випадків у програмах містилося кілька термінів, лише частина 
з яких була вжита правильно. 

Серед позитивних прикладів — програма ПП «Партія Володимира Буряка 
«Єднання» Запорізької області (лідер на рівні міста й області). У ній 
акцентується увага на розвитку бібліотечної мережі і в територіальних 
громадах області, зокрема й у напрямі інклюзивності: у планах закупівля 
літератури для незрячих і слабозорих.

У програмі ВО «Свобода» (лідер у м. Тернопіль) зазначено про 
розвиток інклюзивності та обладнання закладів для обслуговування 
ЛЗІ. Натомість у програмі до Тернопільської обласної ради ця ж 
ПП вживає неправильні терміни: «запровадження безкоштовного 
проїзду в транспорті пільгових категорій, зокрема й  інвалідів»; 
«соціальний захист пільгових категорій населення, зокрема інвалідів»; 
«впровадження програм підтримки дітей і батьків з вадами фізичного 
розвитку». 

Рівень врахування прав та інтересів ЛЗІ та МГН 
у передвиборчих програмах
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У програмах ПП 2-ї групи удвічі частіше враховуються інтереси й потреби 
ЛЗІ та МГН, ніж у програмах 1-ї групи. Проте у програмах 1-ї групи є 
більше згадок про ЛЗІ та МГН. Більшість програм політичних партій 1-ї 
та 2-ї груп взагалі не містять положень і згадок про ЛЗІ та МГН. 

Сфери, у яких ПП пропонують враховувати інтереси ЛЗІ та МГН 
(одна програма може містити згадки/положення щодо врахування 
декількох сфер одночасно): 

 ▶ архітектурна й транспортна доступність —  8 програм (62%);  
 ▶ освіта та дозвілля — 3 програми (23%);
 ▶  соціальна допомога (зокрема й програми підтримки) — 
3 програми (23%).

Немає пропозицій у сферах медицини, занять спортом 
і працевлаштування.

Найбільше згадок про інтереси й права ЛЗІ та МГН — у сфері 
архітектурної і транспортної доступності: у 8-ми програмах (62%).  
В одній програмі (8%) Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» 
містяться положення, що враховують одразу дві сфери: архітектурну 
та сферу соціальної допомоги. Одна програма  (8%) Одеської обласної 
організації ПП «Довіряй ділам» містить згадку, з якої важко визначити, 
про яку сферу інтересів ЛЗІ та МГН ідеться («головний напрямок — 
опікування питаннями життя і побуту пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, 
багатодітних сімей»). 
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Рівень врахування інтересів людей з інвалідністю та маломобільних груп населення у програмах політичних партій

Назва політичної 
партії

Загальна 
кількість 
програм 
політичних 
партій

Кількість 
програм, 
що містять 
положення 
щодо 
врахування 
інтересів 
ЛЗІ та МНГ

% програм, 
які містять 
положення 
щодо 
врахування 
інтересів 
ЛЗІ та МНГ

Наявність 
у програмі 
положень, 
які 
враховують 
інтереси 
ЛЗІ та МНГ 
(загальна 
кількість 
балів)

Використання 
правильної 
термінології 
щодо ЛЗІ та 
МНГ (загальна 
кількість 
балів)

Максимум 
балів за 
двома 
показниками

% 
отриманих 
балів від 
максимуму

Середній 
%

Партії, що визначені як 1-ша група
«Голос»

24 9
приблизно 

38
5,5 7,75 18

приблизно 
74

56

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

46 32
приблизно 

70
17,5 5 64

приблизно 
35

52,5

«Європейська 
Солідарність»

46 10
приблизно 

22
5,5 8 20

приблизно 
68

45

«Слуга Народу»
46 9

приблизно 
20

6 6,5 18
приблизно 

69
44,5

ВО «Батьківщина»
46 5

приблизно 
11

3,07 4,09 10
приблизно 

72
41,5
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Партії, що визначені як 2-га група
«Партія 
Володимира 
Буряка «Єднання»

2 2 100 2 2 4 100 100

«Єдина 
альтернатива»

2 2 100 1 1,75 4
приблизно 

69
84,5

«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам 
тут жити»

2 2 100 1 1 4 50 75

«Довіряй ділам» 2 2 100 1 1 4 50 75
«Команда 
Семчишина»

2 1 50 1 0,75 2
приблизно 

88
69

«Самопоміч»
3 1

приблизно 
33

1 1 2 100 66,5

ВО «Свобода»
6 2

приблизно 
33

1 1 4 50 41,5

«За майбутнє»
6 1

приблизно 
17

1 0,25 2
приблизно 

63
40



66

5. Аналіз програм політичних партій щодо наявності положень, 
які враховують інтереси та забезпечують права людей 
з інвалідністю, маломобільних груп населення, ВПО

5.3. Аналіз рівня врахування інтересів внутрішньо 
переміщених осіб у передвиборчих програмах політичних 
партій 1-ї та 2-ї груп

 ▶ 16 програм (8% від загальної кількості) містять положення про 
потреби й інтереси ВПО; 

 ▶ у всіх 16-ти програмах (у 100% випадків) вживання термінології є 
неправильним. Найпоширенішими  некоректними звертаннями у 
програмах ПП є такі: вимушені переселенці, тимчасово переміщені 
особи;  

 ▶ інтереси ВПО чи згадки про цю групу найбільше містяться 
у програмах ПП «ЄС» — 11 програм (24%); 

 ▶ 4 програми (9%) «ОПЗЖ» містять положення або згадки про ВПО; 
 ▶ такі ж положення містить одна програма (4%) ПП «Голос»; 
 ▶ програми ПП ВО «Батьківщина» та «Слуга Народу» не мають жодної 
згадки чи положення про ВПО.

Регіональні лідери на рівні областей і міст у своїх передвиборчих 
програмах не представили положень щодо прав та інтересів ВПО.

Тенденції у розрізі ПП: 
 ▶ у програмі ПП «Голос» до Одеської міської ради є положення щодо 
«розробки програми допомоги для тимчасово переміщених осіб». 
Однак немає уточнення про те, яка це може бути допомога; 

 ▶ у програмі ПП «ЄС» до Хмельницької, Полтавської, Одеської, 
Львівської, Кіровоградської, Київської та Вінницької обласних рад, а 
також Рубіжанської, Одеської, Львівської та Кропивницької міських 
рад ідеться «про підтримку вимушених переселенців»; 

 ▶ у програмі ПП «ОПЗЖ» до Житомирської міської та обласної 
рад ідеться про «надання соціальної допомоги переселенцям». 
У програмі до Хмельницької міської та обласної рад — 
«про забезпечення виконання законів щодо створення належних 
умов проживання вимушених переселенців».

В усіх випадках бачимо неправильне вживання термінології, однак при 
цьому зачіпаються такі важливі сфери, як соціальна та житлова.
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5.4. Приклади вдалих формулювань і подання інформації 
у програмах партій

1.  Використання фемінітивів у тексті програми ПП (лучанин і 
лучанка — Луцька міська організація ПП «Голос».) 

2.  Програма Закарпатської міської ПП ВО «Батьківщина» є майже 
взірцевою в аспекті оформлення тексту. Програма доступна 
за посиланням44.  

3.  Програма Вінницької міської організації ПП «Голос» містить 
цілий спеціалізований розділ, присвячений інклюзивності міста: 
«Проведення комплексних реконструкцій вулиць з урахуванням 
потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп». 
Організація вільного театрально-творчого простору для дітей 
з інвалідністю; створення, підтримка інклюзивних арт-центрів 
із реабілітацією, психологічним супроводом та інтегрованими 
мистецькими програмами із залученням до них дітей 
із порушеннями та без порушень розвитку.

44 Програма Закарпатської міської ПП ВО «Батьківщина». 
URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/
pvm056pid102=9458pf7691=64458pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html

https://bit.ly/3lIpi4u
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Рівень врахування інтересів внутрішньо переміщених осіб у програмах політичних партій

Назва 
політичної 
партії

Загальна 
кількість 
програм 
політичних 
партій

Кількість 
програм, 
що містять 
положення 
щодо 
врахування 
інтересів 
ВПО

% програм, 
які містять 
положення 
щодо 
врахування 
інтересів 
ВПО

Наявність 
в програмі 
положень, 
які 
враховують 
інтереси 
ВПО 
(загальна 
кількість 
балів)

Використання 
правильної 
термінології 
щодо ВПО 
(загальна 
кількість 
балів)

Максимум 
балів за 
двома 
показниками

% 
отриманих 
балів від 
максимуму

Середній 
%

Партії, що визначені як 1-ша група

«Європейська 
Солідарність»

46 11
приблизно 

24
5,5 0 22 25 24,5

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

46 4
приблизно 

9
3 0 8

приблизно 
38

23,5

«Голос»
24 1

приблизно 
4

0,5 0 2 25 14,5

Програми ВО «Батьківщина» та «Слуга Народу» не містять положення щодо врахування інтересів ВПО

Програми партій, що визначені як 2-га група не містять положення щодо врахування інтересів ВПО
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Рейтинг інформаційної доступності діяльності політичних 
партій 1-ї групи

1.   Перше місце з показником 3,68 бала за рівнем інформаційної 
доступності посідає ПП «ЄС».  
Партія отримала максимальний бал щодо рівня наявності 
інформації в мережі Інтернет, на фейсбук-сторінках і в програмах. 
ПП має найвищі показники (серед інших) щодо наявності у відео 
перекладу жестовою мовою (1,3%). Також найвищим є рівень 
дотримання критеріїв спрощеної мови у її програмах (52%).  
Крім того, має одні з найвищих оцінок за рівнем доступності 
інформаційного наповнення та рівнем адаптивності вебсайтів. 
Подібне забезпечено завдяки стовідсотковій функціональності 
вебсайтів і максимальним оцінкам щодо можливості використання 
ПЕД, наявності підписаних вказівників та адаптивної розмітки. 
Водночас ПП «ЄС» посідає третє місце за рівнем доступності 
фото- та відеоконтенту сайтів. Така ситуація спричинена низьким  
відсотком  наявності синхронізованих субтитрів до відео (14%) 
та дублювання інформації з інфографік текстом (8%).

2.   Друге місце з однаковою кількістю балів  посідають «ОПЗЖ» 
та «Слуга Народу» — 3,32 бала.  
Незважаючи на однакову кількість балів, ПП мають суттєві 
відмінності між собою. Так, «Слуга Народу» має максимальний бал за 
наявність інформації в інтернеті, натомість «ОПЗЖ» найменше серед 
інших партій  представлена в мережі. У частині інформаційного 
наповнення сайтів має найвищий бал  (8,75), а «Слуга Народу» — 
найнижчий (6,95). «Слуга Народу» випереджає «ОПЗЖ» на 0,75 бала 
у доступності фото- та відеоконтенту сайтів. Щодо технічних 
характеристик сайтів, то є різниця у можливості використання ПЕД. 
«ОПЗЖ» має максимальний бал — 1, «Слуга Народу» — 0,8 бала. Щодо 
доступності фейсбук-сторінок, то «ОПЗЖ» посіла останнє — п’яте 
місце серед інших партій.  
Щодо доступності програм, то ПП мають однакову кількість балів. 
«Слуга Народу» має більший відсоток щодо дотримання вимог 
з оформлення тексту програм, а «ОПЗЖ» — щодо дотримання 
критеріїв спрощеної мови у своїх програмах.

3. Третє місце з оцінкою 3,28 бала набрала ПП ВО «Батьківщина».
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4. Четверте — ПП «Голос», індекс інформаційної доступності якої 
дорівнює 3,1 бала. 

Детальна інформація з розподілом за партіями представлена у таблиці 
«Рейтинг політичних партій за рівнем доступності інформаційних 
джерел».

Рейтинг інформаційної доступності діяльності політичних 
партій, що  визначені в рамках дослідження як 2-га група 

1.  Перше місце з оцінкою 3,36 бала посідає ПП «УДАР». Вона має 
найбільшу електоральну підтримку на Київщині. Партія має 
максимальний бал за наявність інформації в мережі Інтернет 
і відповідність методичним рекомендаціям The Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0. ПП має найвищий серед інших бал (3,25) 
за рівнем доступності фото- та відеоконтенту сайту. Зокрема, 
такий бал забезпечено завдяки перекладу жестовою мовою 
(97% матеріалів), дублюванню інфографік текстом.  За рівнем 
доступності інформаційного наповнення сайтів ПП «УДАР» посідає 
третє місце. Четверте місце — за рівнем інформаційного наповнення 
сайту. П’яте місце — за рівнем доступності програм. Шосте — 
за рівнем доступності фейсбук-сторінки. 

2.  Друге місце з оцінкою 3,25 бала посідає ПП «Довіряй ділам». 
Вона має найбільшу електоральну підтримку на Одещині. Партія 
має максимальний бал за наявність інформації в мережі Інтернет. 
Одним із найвищих є бал за рівнем доступності інформаційного 
наповнення сайту — 8,75. Посідає друге місце за рівнем доступності 
фото-, відеоконтенту сайту через  великий відсоток відеоматеріалів, 
що мають субтитри (83%).
За рівнем доступності  фейсбук-сторінки ПП зайняла сьоме місце 
та за рівнем доступності програм — дев’яте місце серед 19-ти партій. 

3.  Третє місце з оцінкою 3,04 бала посідає ПП «Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут жити». Вона має найбільшу електоральну 
підтримку на Херсонщині.  Партія отримала максимальний 
бал за наявність інформації  у мережі Інтернет. Посідає третє 
місце за рівнем доступності інформаційного наповнення сайту, 
п’яте — за доступністю фейсбук-сторінки та програм. Політична 
сила має однаковий бал із зазначеними вище ПП  за рівнем 
доступності (адаптивності) сайтів — 3. 
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Партії необхідно звернути увагу на  рівень доступності фото-, 
відеоконтенту сайту. За цей критерій вона отримала 0. На відміну 
від двох зазначених вище партій,  відсутні як субтитри, 
так і переклад жестовою мовою у відео. 

4.  Четверте місце посіла ПП  «Блок Кернеса — Успішна Харківщина» 
з індексом 2,96. 

5.  П’ятий щабель посідає лідер електоральної підтримки 
в Чернівецькій області — ПП «Єдина альтернатива» з оцінкою 2,86. 

6.  Шосте місце поділили між собою одразу три партії: «КМКС» Партія 
угорців України», «Довіра», «Опозиційний блок». Вони набрали 
по 2,61 бала. 

Інші партії 2-ї групи, що мають підтримку в одному регіоні, набрали 
менше 1 бала. 

7.  Сьоме місце  з оцінкою  0,79 займає «Команда Семчишина», 
яка мала  найбільшу підтримку виборців на Хмельниччині.  

8.  Восьме місце з оцінкою 0,64 бала посідають одразу дві партії — 
«Українська стратегія Гройсмана» (Вінниччина) та «Рідне 
Закарпаття». 

9.  Дев’ятий щабель посідає ПП «Миколаївці» (лідер у Миколаївській 
області) з індексом 0,61 бала. 

10.  Останні три місця розподілилися таким чином: «Рідний дім» 
(Чернігівщина) — 0,54 бала, «Партія Володимира Буряка «Єднання» 
(Запорізька область та м. Запоріжжя) — 0,46 бала, «Команда 
Максима Єфімова «Наш Краматорськ» — 0,25 бала.

Серед партій 2-ї групи, що мають підтримку в декількох регіонах 
(чотири партії) найбільший бал отримала ПП «За майбутнє» — 
3,14 бала, найменший з оцінкою 2,71 — «Самопоміч». Друге місце 
з оцінкою 3,08 посідає «Пропозиція», третє — ВО «Свобода» з 
індексом 2,97.

Детальна інформація з розподілом за партіями представлена в таблиці 
«Рейтинг політичних партій за рівнем доступності інформаційних 
джерел».
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Рівень врахування інтересів ЛЗІ та МГН

1.  Перше місце серед  програм ПП 1-ї групи посідає «Голос».

2.  Друге — «ОПЗЖ».

3.  Третє — «ЄС». 
Однак найбільший відсоток програм, що містять положення, які 
враховують інтереси ЛЗІ та МГН, має ПП «ОПЗЖ» — 70% програм. 
Найменший  відсоток із трьох ПП — «ЄС» (22%). Щодо  загального 
відсотка  ступеня врахування інтересів цих груп населення 
та використання коректних термінів, то найбільший отримав 
«Голос» — 74%, найменший —  «ОПЗЖ» — 35%. 

4.  Четверте місце з показником 44,5 бала посідає «Слуга Народу».

5.  П’яте з оцінкою 41,5 бала — ВО «Батьківщина».

1.  Перше місце серед  програм ПП 2-ї групи посідає «Партія 
Володимира Буряка «Єднання».

2.  Друге — «Єдина альтерна». 
3.  Третє  місце поділили між собою «Партія Ігоря Колихаєва «Нам 

тут жити» і «Довіряй ділам». Кожна з цих партій подавала дві 
програми. Кожна з них  містить положення, що враховують інтереси 
ЛЗІ та МНГ. 
«Партія Володимира Буряка «Єднання» — єдина партія, програми 
якої отримали максимальну оцінку щодо рівня врахування інтересів 
зазначених груп населення (по 2 бали). У двох програмах цієї партії 
(100% поданих) є положення, які містять конкретні  пропозиції, що 
стосуються прав та інтересів ЛЗІ та МНГ, а також використовуються 
коректні терміни. 
Партії, що розділили між собою третє місце, у своїх програмах мають 
лише згадки або нечіткі пропозиції щодо інтересів зазначених 
вище груп населення (отримали по 0,5 бала) і тільки 50% вживання 
коректних термінів. 

4. Четверте місце посідає ПП «Команда Семчишина», відсоток за 
ступінь врахування інтересів ЛЗІ та МНГ і використання коректних 
термінів якої дорівнює приблизно 88%. Проте тільки 50%  програм 
(одна з двох поданих) містять положення, що враховують інтереси 
цієї групи населення. 
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5. П’яте місце посідає ПП «Самопоміч», тільки одна програма з 
трьох якої містить положення, що враховують інтереси ЛЗІ та МГН 
(33% програм). Програма має максимальний відсоток (100%) за 
ступінь врахування інтересів цих груп населення та використання 
коректних термінів.  

6. Шосте місце посідає ВО «Свобода», дві програми з шести якої  містять 
положення, що враховують інтереси ЛЗІ та МНГ (33% програм). 
Відсоток за ступінь врахування інтересів цих груп населення та 
використання коректних термінів дорівнює 50%. 

7. Останнє місце посідає ПП «За майбутнє», 17% програм якої (одна 
з шести програм) містять положення, що враховують інтереси ЛЗІ 
та МНГ. 63% за ступінь врахування інтересів цих груп населення 
та використання коректних термінів. 

Положення, які враховують інтереси ВПО, є лише в програмах трьох 
ПП 1-ї групи: перше місце — «ЄС», друге — «ОПЗЖ», третє — «Голос». 

Відсоток від кількості поданих програм відповідає черговості місць. 
Однак найбільший відсоток щодо ступеня врахування інтересів ВПО та 
використання коректних термінів має «ОПЗЖ» — 38%. Інші дві партії — 
по 25%.

Детальна інформація з розподілом за партіями представлена у таблиці 
«Рейтинг політичних партій за рівнем доступності інформаційних 
джерел».
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Рейтинг політичних партій за рівнем доступності інформаційних джерел

Назва політичної 
партії

Оцінка 
наявності 
інформації 
в мережі 
Інтернет 
(К1)

Оцінка 
інформа-
ційного 
наповнення 
вебсайтів 
(К2)

Доступність 
фото-, відео-
матеріалів 
на вебсайтах 
ПП (К3)

Відповідність 
сайтів ПП The 
Web Content 
Accessibility 
Guidelines 2.0 
(К4)

Оцінка 
інформаційної 
доступності 
(адаптивності) 
вебсайтів (К5)

Оцінка 
офіційних 
сторінок 
ПП у 
«Фейсбук» 
(К6)

Оцінка 
інформа-
ційної 
доступності 
програм ПП 
(К7)

I (індекс 
доступ-
ності)

Партії, що визначені як 1-ша група
«Європейська 
Солідарність» 4 8,75 0,75 5 3 2,5 1,75 3,68

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

3 8,75 1 5 3 1,25 1,25 3,32

«Слуга Народу» 4 6,95 1,75 5 2,8 1,5 1,25 3,32
ВО «Батьківщина» 3,75 8,55 0 5 2,9 1,5 1,25 3,28
«Голос» 3 7,75 0,5 5 2,7 1,5 1,25 3,1

Партії, що визначені як 2-га група, є загальноукраїнськими та лідерами в декількох областях
«За майбутнє» 4 6,75 0 5 3 2 1,25 3,14
«Пропозиція» 3 6,75 0,25 5 2,81 2,5 1,25 3,08
ВО «Свобода» 4 6,75 0 5 2,81 1 1,25 2,97
«Самопоміч» 3,5 6 0 5 1,75 1,5 1,25 2,71

Партії, що визначені як 2-га група та є лідерами в області/обласному центрі  або в області та обласному центрі одночасно
«УДАР» 2 7,75 3,25 6 1,75 1,5 1,25 3,36
«Довіряй ділам» 2 8,75 1,25 5 3 1,5 1,25 3,25
«Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам 
тут жити»

2 8,5 0 5 3 1,5 1,25 3,04
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«Блок Кернеса — 
Успішна 
Харківщина»

2 8,75 0 5 3 0,75 1,25 2,96

«Єдина 
альтернатива» 2 8 0 5 3 0,75 1,25 2,86

«КМКС» Партія 
угорців України» 2 5 0 5 3 2 1,25 2,61

«Довіра» 2 7 0 5 2,75 0,5 1 2,61
«Опозиційний 
блок» 1 8 0 5 3 0 1,25 2,61

«Команда 
Семчишина» 1 0 0 0 0 3,25 1,25 0,79

«Українська 
стратегія 
Гройсмана»

2 0 0 0 0 1,25 1,25 0,64

«Рідне 
Закарпаття» 2 0 0 0 0 1,25 1,25 0,64

«Миколаївці» 2 0 0 0 0 1 1,25 0,61
«Рідний дім» 1 0 0 0 0 1,5 1,25 0,54
«Партія 
Володимира 
Буряка «Єднання»

1 0 0 0 0 1 1,25 0,46

«Команда 
Максима 
Єфімова «Наш 
Краматорськ»

0 0 0 0 0 0,5 1,25 0,25
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Результати моніторингу сайтів
Аналіз сайтів 5-ти партій, які мають сформовані фракції у Верховній 
Раді України IX скликання (1-ша група), а також 11 сайтів партій-лідерів, 
які мають найбільшу електоральну підтримку населення у регіонах, 
згідно з  рейтингами напередодні виборів (2-га група), показав, що:

1.  Лише одна ПП «УДАР» має 100% відповідність методичним 
рекомендаціям The Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Сайт 
цієї партії є повністю доступним із технічної точки зору для 
осіб з порушеннями зору, слуху, когнітивними порушеннями, 
проблемами моторики та мовлення, фоточутливості. Вказане 
дає змогу використовувати допоміжні програми керування для 
зчитування інформації, пересування по сторінці тощо.

2.  Жодна партія не має на своєму сайті версії для осіб 
із порушеннями зору.

3.  Всі сайти, крім кількох регіональних сайтів ПП «Слуга Народу» 
(«Зе! місцеві») є доступними для використання ПЕД. На кількох 
регіональних сайтах ПП «Слуга Народу» у користувачів ПЕД 
виникають труднощі при переході за посиланням. 

4.  Більшість сайтів ПП мають підписані кнопки/вказівники та 
розміщення їх у контексті загальної навігації. Лише на 6,78% (4 із 59) 
така можливість не забезпечена. Такими є сайти регіональних 
осередків ПП ВО «Батьківщина» (два осередки), ПП «Самопоміч» 
та «УДАР».  При перегляді цих сайтів із мобільного пристрою 
користувач бачить звичайну версію. Відповідно, всі елементи 
відображаються досить дрібно, що викликає труднощі не лише 
для читання з екрана, а й для переміщення по сайту та пошуку 
необхідних розділів.

5.  Абсолютна більшість публікацій на сайтах ПП у період дослідження 
отримали менше 1 бала за дотримання правил спрощеної мови. 
Такі матеріали важко сприймати через довгі речення (понад 15 слів), 
складну пунктуацію, використання абревіатур, слів іншомовного 
походження тощо.

6.  Згадки про ЛЗІ та МГН із загальної кількості 607 новин є лише 
в 7. Із цієї кількості новин 6 належать ПП «ЄС» (4 є коректними 
і 2 — некоректними). Публікація на сайті Волинського осередку 
ПП ВО «Батьківщина» містить некоректну згадку про ЛЗІ та МГН. 
Це свідчить про те, що ПП належним чином не приділяють увагу 
зазначеній групі населення.
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7.  Жодна публікація партій, що є лідерами в регіонах, не набрала 
максимальну кількість балів за дотримання критеріїв спрощеної 
мови.  Водночас жодна з публікацій не отримала оцінку нижчу за 
0,5 бала. Переважна кількість публікацій відповідає щонайменше 
трьом критеріям спрощеної мови.

8.  Менше 5% публікацій партій 2-ї групи мають згадки про ЛЗІ та МГН. 
9.  Більшість публікацій на сайтах ПП містять фото- або відеоматеріали. 

Лише 30% інфографік та 14,5% відео відповідають критеріям 
доступності для візуального наповнення. Зокрема, жодна 
фотографія не має ТКН. 

Результати моніторингу соціальних мереж

На сторінках у соціальній мережі «Фейсбук» у цей період ПП показали 
більшу, порівняно з інформаційним наповненням сайтів, активність. 
Про зазначене свідчать 4 116 публікацій. За результатами аналізу змісту 
матеріалів можна зробити такі висновки:

1.  Регіональні сторінки парламентських партій нерівномірно 
наповнюються інформацією. Публікацій за період дослідження 
не було на деяких сторінках ПП ВО «Батьківщина» та «Голос».

2.  Кожна партія крім власних публікацій робила публікацію текстів 
(репости) з інших сторінок. Репости не завжди мали супровідний 
текст. Оскільки оригінальні публікації є великими за змістом, то при 
переході на іншу сторінку користувачі можуть відчувати труднощі 
в орієнтації між ними.

3.  Недотримання правил спрощеної мови притаманне тією чи іншою 
мірою всім політичним силам. Зокрема, лише 18% публікацій ПП 
1-ї групи та 15% публікацій ПП 2-ї групи не мають довгих речень, 
складної пунктуації, абревіатур і слів іншомовного походження. 
Водночас 4 публікації ПП 1-ї групи та одна публікація ПП 2-ї групи 
взагалі не відповідають критеріям спрощеної мови. 

4.  Жодна фотографія не має ТКН.

5.  Інфографіки не мають дублювання текстом. 

6.  Відеоматеріали не мають ТКН або звукопису того, що відбувається 
в сюжеті. Незначний відсоток (6% на загальноукраїнських та 18% 
на регіональних сторінках ПП 1-ї групи та 21% на сторінках ПП 
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2-ї групи) відео мають субтитри. Відеоматеріали практично не мають 
перекладу на українську жестову мову. У наявних випадках переклад 
на жестову мову забезпечено телеканалом, який здійснював 
відеозапис.

7.  Кількість згадок про ЛЗІ та МГН у публікаціях на сторінках у 
соціальній мережі «Фейсбук» становить менше 1%. Публікації 
містять некоректні терміни.

Результати аналізу програм політичних партій 

1.  Жодна з 251-ї програми ПП 1-ї та 2-ї груп не є повністю 
інформаційно доступною. Жодна ПП не набрала максимальної 
оцінки за дотримання правил спрощеної мови. 12% від загальної 
кількості програм відповідають 6–8-м критеріям спрощеної мови. 
Це — 28 програм ПП 1-ї групи та одна програма політичної партії 
2-ї групи. 73% програм (або 183 програми загалом) обох груп 
відповідають 3–5-м критеріям спрощеної мови. Таких програм 
більше у партій 2-ї групи (87% проти 70%).

2.  Немає жодної програми, де було б дотримано менш ніж 6–10 вимог 
(із 17-ти) щодо оформлення тексту. При цьому майже у 88% програм 
(а це загалом 220 програм) дотримано 11–15 вимог. Майже в 11% 
(загалом 27 програм) дотримано 6–10 вимог. 2% програм 1-ї групи 
(а це загалом 4 програми) набрали максимальну кількість балів 
за оформлення тексту. Жодна програма ПП 2-ї групи не отримала 
максимальної оцінки за оформлення тексту. 

3.  Лише 5% програм ПП 1-ї групи та 11% програм ПП 2-ї групи  містять 
положення, які враховують інтереси та забезпечують права ЛЗІ та 
МГН. Приблизно 70% програм обох груп взагалі не містять положень 
чи згадок про ЛЗІ та МГН. Решта програм містять лише згадки про 
ЛЗІ та МГН (наприклад, «підвищимо виплати (перелік категорій)… 
і людям з інвалідністю»). У половині випадків у програмах, які 
містять відповідні положення про врахування інтересів і потреб 
ЛЗІ та МГН, термінологію щодо цих категорій населення вжито 
коректно. 

4.  Тільки 8% програм ПП 1-ї групи містять положення про потреби 
й інтереси ВПО, при цьому у 100% випадків вживання термінології 
є некоректним. Найпоширенішими  некоректними звертаннями 
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у програмах партій є «вимушені переселенці», «тимчасово 
переміщені особи».  

5.  Політичні партії 2-ї групи на рівні областей і міст у своїх 
передвиборчих програмах не представили положень щодо прав 
та інтересів ВПО.

Таким чином, можна відзначити, що загалом питання доступності та 
врахування інтересів ЛЗІ та ВПО не відображені в програмах ПП, які були 
учасниками місцевих виборів 2020 р. Це знайшло своє відображення як 
у сферах представлення інтересів цих категорій осіб, так і у вживанні 
відповідної термінології щодо них. Також при підготовці інформаційних 
повідомлень для публікації на сайтах і сторінках у соціальних мережах 
ПП не приділяли належної уваги питанням доступності цих публікацій 
для ЛЗІ. Ця тенденція простежується як у текстових повідомленнях, 
так і в публікаціях, які містять фото- та відеоматеріали. Загалом це 
ускладнює, а часом унеможливлює процес ознайомлення з інформацією 
для осіб із порушеннями зору, слуху, а також ментальною інвалідністю. 
При цьому якщо відвідувачі сайтів ПП користуються програмами 
екранного доступу чи іншими допоміжними програмами, вони все одно 
не можуть повною мірою ознайомитися зі змістом всієї публікації.

Водночас кожна ПП має позитивні приклади із власних публікацій. Отже, 
за умови дотримання Рекомендацій щодо доступності та інклюзивності 
передвиборчих кампаній та діяльності політичних партій45 можна 
досягнути 100% доступності інформації, представленої на сайтах ПП, 
у соціальних мережах, а також у передвиборчих програмах та інших 
інформаційних матеріалах. 

Незважаючи на те що об’єктом моніторингу були лише ПП, 
рекомендації щодо доступності мають бути враховані і в діяльності 
громадських організацій, органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також бізнес-структурами. Це допоможе 
розширити коло користувачів інформаційних ресурсів, зробить їх більш 
самостійними у пошуку необхідної інформації та отриманні низки послуг.

45 Рекомендації щодо доступності та інклюзивності передвиборчих кампаній 
та діяльності політичних партій. URL: https://www.vplyv.org.ua/archives/5365

https://www.vplyv.org.ua/archives/5365?fbclid=IwAR2nfIoZkesorTi_sdD8mIRw71I_eqbcxuJkqFAuz7xIbD1hXwIAKKrPH9k
https://www.vplyv.org.ua/archives/5365?fbclid=IwAR2nfIoZkesorTi_sdD8mIRw71I_eqbcxuJkqFAuz7xIbD1hXwIAKKrPH9k
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Рекомендації загального характеру:

 ▶ ознайомитися з Рекомендаціями щодо доступності та інклюзивності 
передвиборчих програм та діяльності політичних партій46;

 ▶ визначити особу, відповідальну за інклюзію та дотримання прав 
осіб з інвалідністю;

 ▶ враховувати у програмах партій потреби та права людей 
з інвалідністю, маломобільних груп населення та внутрішньо 
переміщених осіб;

 ▶ привести матеріали та онлайн-ресурси у відповідність до  критеріїв 
інформаційної доступності: представлені в різних форматах, 
відео мають переклад жестовою мовою, відповідають правилам 
спрощеної мови тощо;

 ▶ залучити представників громадських організацій, які опікуються 
правами людей з інвалідністю різних нозологій для надання 
фахових консультацій, експертиз та оцінки потреб;

 ▶ забезпечити систематичне наповнення сайтів і сторінок 
у соціальних мережах в умовах дії карантинних обмежень і після їх 
закінчення з метою отримання виборцями повної інформації щодо 
діяльності політичних партій.

Щодо наявності та доступності інформації про діяльність 
політичних партій у мережі Інтернет:

 ▶ забезпечити наявність офіційних сайтів/вкладок на 
загальнонаціональних сайтах/регіональних сайтах;

 ▶ здійснювати системне наповнення сайтів з метою інформування 
громадян. Актуальність інформації у мережі Інтернет зростає 
в умовах дії обмежувальних протиепідемічних заходів; 

 ▶ забезпечити регулярність оновлення інформації та здійснювати 
не більше 5-ти публікацій на день; 

 ▶ забезпечити інформативність публікацій. Матеріал має зрозуміло 
відображати основний зміст, значення інформації для громади 
тощо.

46 Рекомендації щодо доступності та інклюзивності передвиборчих кампаній 
та діяльності політичних партій. URL: https://www.vplyv.org.ua/archives/5365

https://www.vplyv.org.ua/archives/5365?fbclid=IwAR2nfIoZkesorTi_sdD8mIRw71I_eqbcxuJkqFAuz7xIbD1hXwIAKKrPH9k
https://www.vplyv.org.ua/archives/5365?fbclid=IwAR2nfIoZkesorTi_sdD8mIRw71I_eqbcxuJkqFAuz7xIbD1hXwIAKKrPH9k
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Щодо вебдоступності офіційних сайтів політичних партій 
та інформації на них:

 ▶ привести сайти у відповідність до методичних рекомендацій 
The Web Content Accessibility Guidelines 2.0;

 ▶ розробити версії сайтів для осіб із порушеннями зору;
 ▶ розробити адаптивну розмітку на всіх сайтах політичних партій;
 ▶ забезпечити можливість використання програм екранного доступу 
на всіх сайтах політичних партій;

 ▶ доопрацювати можливість переходів за посиланнями на сайтах 
політичних партій.

Щодо забезпечення інформації у доступних форматах 
на офіційних сторінках політичних партій у соціальних 
мережах:

 ▶ забезпечити доступність відеоконтенту для різних груп глядачів, 
зокрема людей з інвалідністю з різними формами інвалідності; 

 ▶ забезпечити виготовлення та публікацію відеоматеріалів належної 
якості зображення; 

 ▶ додавати тифлокоментарі до фотографій, що посилить цілісність 
сприйняття інформації;

 ▶ забезпечити текстовий опис сюжету відеозйомки у разі 
неможливості забезпечення належної якості зображення;

 ▶ забезпечити переклад сюжетів відео жестовою мовою або 
передбачити субтитри;

 ▶ забезпечити додавання тифлокоментарів, текстового опису 
інфографік для можливості ознайомлення з матеріалом людьми 
з порушенням зору;

 ▶ додавати інформацію з інфографік у текстовому форматі; 
 ▶ розробляти й публікувати короткі та зрозумілі інформаційні 
повідомлення;

 ▶ додавати до опису довготривалих подій коротке нагадування про 
них. Наприклад, якщо допис про події, які тривалі у часі, краще 
одним або двома реченнями нагадати, про що саме йдеться. 
Інакше дописи можуть бути незрозумілі більшій частині аудиторії; 

 ▶ врівноважувати періодичність дописів. Низька чи надмірна 
активність на сторінці у соціальній мережі не сприяє її 
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інформаційній доступності. З одного боку, дописи раз на кілька 
днів не дають виборцям розуміння про діяльність партії. Зокрема, 
ідеться і про виборців, для яких онлайн-формат є єдиним джерелом 
інформації. З другого боку, надмірна кількість дописів може 
перевантажити читачів інформацією. Така інформація губиться 
та не запам’ятовується; 

 ▶ забезпечувати опис до публікацій, взятих з інших сторінок чи 
ресурсів, із метою оцінки користувачем необхідності переходу до 
сторінки джерела інформації.

Щодо  інформаційної доступності програм політичних 
партій:

 ▶ уникати або зменшити вживання іншомовних слів, особливо таких, 
які не є у широкому вжитку в повсякденній мові; 

 ▶ пояснювати складні терміни та висловлювання або ж описувати їх 
кількома реченнями. Роз’яснення порядку впровадження проєктів 
є рідкісною практикою у програмах політичних партій. Однак 
такі дії при написанні програм суттєво б спростили інформаційну 
доступність і комунікацію партії з виборцями загалом;

 ▶ вживати короткі речення з простою пунктуацією. Рекомендовано, 
щоб одне речення містило одну думку;

 ▶ пояснювати абревіатури. На початку тексту краще написати повну 
назву та абревіатуру у дужках. Далі по тексту можна вживати тільки 
абревіатуру;

 ▶ уникати пасивних і заперечних форм у реченнях;  
 ▶ ділити текст на блоки; стежити за дотриманням контрастності 
шрифту і тла; не зловживати жирним шрифтом і курсивом; 
стежити, щоб основний текст і підзаголовки не сильно відрізнялися 
за розміром; використовувати прості звичні шрифти; 

 ▶ залучати третіх осіб до ознайомлення з розробленими програмами 
політичних партій. Наприклад, залучення підлітків або літніх людей 
допоможе зрозуміти, наскільки програма є доступною для них. 
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Щодо наявності в програмах політичних партій положень, 
які враховують інтереси та забезпечують права 
людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, 
внутрішньо переміщених осіб:

 ▶ розробити та включити у програму положення, які враховують 
інтереси та забезпечують права людей з інвалідністю, 
маломобільних груп населення, внутрішньо переміщених осіб; 

 ▶ визначати конкретні сфери врахування інтересів та забезпечення 
прав людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, 
внутрішньо переміщених осіб, а також спосіб реалізації;

 ▶ враховувати думки та пропозиції громадських організацій, 
активістів/активісток щодо інтересів і забезпечення прав людей 
з інвалідністю, маломобільних груп населення, внутрішньо 
переміщених осіб; 

 ▶ використовувати коректну термінологію стосовно людей 
з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб; 

 ▶ уникати у програмах політичних партій термінів, які формують 
негативне ставлення до людей з інвалідністю, зокрема, 
що стосується осіб із ментальною інвалідністю. 


