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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. За даними Державної служби статистики 
України, на початок 2020 року кількість користувачів інтернету в Україні становила 
28,787 млн осіб, що в 2,96 раза більше, ніж у 2010 році. У 2010 році майже 60% 
користувачів інтернету у світі використовували соціальні медіа, а у 2020 році ця 
частка сягнула 80%. Соціальні медіа генерують інформацію щодо користувача: його 
ім’я, вік, місце перебування, коло друзів, інформаційні запити, думки й погляди, які 
обговорюються з іншими користувачами, вподобання тощо. Ця інформація надає 
можливість проводити глибокі дослідження різноманітних соціально-економічних 
аспектів життя суспільства з відносно невеликими витратами коштів та часу. 

Розвиток інформаційних технологій, невпинне зростання об’єму та швидкості 
генерації інформації, що міститься  в інтернеті, зокрема в  соціальних медіа, 
обумовлює необхідність формування сучасної системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення дослідження соціальних медіа, завдяки якій можна аналізувати актуальні 

значення необхідних показників та приймати оперативні рішення. Відсутність 
комплексного підходу до створення такої системи соціальних медіа, розрізненість 
використовуваних  метаданих  і  статистичної   інформації   перешкоджають 
застосуванню соціальних медіа в ході дослідження соціально-економічних процесів. 

У країнах ЄС, США, Великій Британії на дослідження соціальних медіа, а 
особливо – їхнього впливу на поведінку користувачів інтернету, виділяється великий 
обсяг ресурсів. В Україні дослідження соціальних медіа перебуває на початковій 
стадії розвитку і потребує вдосконалення. Так, Державна  служба статистики 
щорічно  проводить  державне  статистичне  спостереження   “Використання 
інформаційно-комунікаційних  технологій на  підприємствах”.  У  формі  цього 
спостереження, серед інших показників, міститься інформація щодо використання 
соціальних медіа підприємством. 

Складність отримання великих даних із всесвітньої павутини, а саме, нестача 
ресурсів для їх опрацювання та низький рівень навичок програмування, потрібних 
для обробки цих даних, спричинює неготовність існуючої статистичної системи 
використовувати дані, отримані із соціальних медіа, для аналізу соціально- 
економічного розвитку регіонів та України в цілому. Зважаючи на невпинний 
розвиток та поширення використання соціальних медіа, актуальним завданням є 
удосконалення системи статистичного оцінювання соціальних медіа, що потребує 
розроблення інформаційно-аналітичного забезпечення, розгляду системи 
статистичних показників для оцінки розвитку компонентів соціальних медіа та 
формування рекомендацій щодо використання сучасних інноваційних підходів до 
проведення статистичного аналізу соціальних медіа в Україні. 

Серед зарубіжних публікацій, присвячених дослідженням розвитку соціальних 
медіа, слід виділити праці таких науковців, як Л. Аксой (L. Aksoy), М. Армстронг 
(M. Armstrong),   П. Блекшоу   (P. Blackshaw),    Р. Браун    (R. Brown),    Е. Гарднер 
(E. Gardner),    С. Гослінг    (S. Gosling),    Л. Грехем    (L. Graham),     Т. Давенпорт 
(T. Davenport),    A. Каплан     (A. Kaplan),     К. Капур     (K. Kapoor),     С. Ломборг 
(S. Lomborg), Е. Маккензі   (E. McKenzie),   М. Мендіс   (М. Mendis),   М. Наззаро 
(M. Nazzaro), Д. Фолдс (D. Faulds ), М. Хенлейн (M. Haenlein) та багато інших. 
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Методологічні засади статистичного дослідження розвитку соціально- 
економічних процесів в Україні викладені у роботах відомих українських учених- 
статистиків, серед яких: C. Герасименко, А. Головач, Г. Голубова, O. Гончар, А. Єріна, 
В. Захожай,   Н. Ковтун,   О. Корепанов,   Р. Кулинич,   Ю. Лазебник,   І. Манцуров, 
Н. Матвійчук, Л. Момотюк, Р. Моторин, О. Осауленко, Н. Парфенцева, М. Пугачова, 
Ю. Цаль-Цалко, В. Швець та ін. Між тим і досі в Україні бракує досліджень, 
спрямованих на розроблення теоретико-методичних засад, створення науково 
обґрунтованої інформаційної бази та проведення статистичного оцінювання розвитку 
соціальних медіа. Ці обставини зумовили вибір теми дисертації, її мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в межах планової теми науково-дослідної роботи кафедри економічної 
теорії та економічних методів управління Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна “Якість життя в умовах становлення та розвитку цифрової 
економіки” (номер державної реєстрації 0119U103349). Внесок автора полягає в 
удосконаленні програмно-методичних і організаційних засад застосування джерел 
нових даних для оцінки якості життя шляхом формування інформаційної бази 
розвитку соціальних медіа в Україні. 

У рамках планової теми науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії 
та економічних методів управління Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна “Актуальні траєкторії інформаційної економіки: імператив стійкої 
динаміки глобального господарства” (номер державної реєстрації 0114U000125) 
автором удосконалено науково-методичні засади адаптації до національних умов 
методики багатовимірного групування регіонів України за основними показниками 
доступу до інтернету, наявної інфраструктури інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) та виділено групи регіонів, на які необхідно звернути увагу при 
впровадженні національної програми цифрової грамотності населення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
теоретико-методичних засад статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа, 
зумовленого сучасним поширенням інтернет-технологій. 

Досягнення мети дисертаційної роботи зумовило необхідність постановки та 
розв’язання таких завдань теоретичного і практичного характеру. 

– на основі вивчення теоретичних засад і наукових підходів, викладених у 
зарубіжних і вітчизняних джерелах, обґрунтувати сутність поняття “соціальні медіа” 
та виділити їх складові елементи; 

– систематизувати інформаційне забезпечення статистичного оцінювання 
розвитку соціальних медіа; 

– розробити організаційні засади застосування джерел великих даних для 
формування інформаційної бази розвитку соціальних медіа; 

– сформувати систему статистичних показників дослідження соціальних медіа; 
– виявити особливості розвитку соціальних медіа залежно від щільності 

покриття території країни швидкісною мережею мобільного інтернету; 
– визначити основні напрями використання соціальних медіа населенням України; 
– оцінити ступінь диференціації регіонів України за рівнем наявної 

інфраструктури ІКТ, а також за показниками користування населенням послугами 
інтернету; 
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– надати аналітичну оцінку тенденцій використання веббраузерів та 
соціальних мереж; 

– визначити тенденції використання мобільних пристроїв в Україні та 
порівняти зі світовими тенденціями. 

Об’єктом дослідження є соціальні медіа в Україні. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та інструментарій 

статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа в Україні. 
Методи дослідження. У ході дослідження, виконаного на засадах системного 

підходу, використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, такі 
як: аналіз, дедукція, теоретичне узагальнення, синтез, абстрагування, індукція, логічне 
моделювання. Для візуалізації результатів розвитку та використання інтернет- 
технологій, соціальних медіа, сервісної та фізичної інфраструктури, отриманих 
прогнозів, відображення тенденцій, виявлених і простежених у ході роботи, 
використано таблично-графічний метод. Для аналізу розвитку соціальних медіа у 
регіональному аспекті використано економіко-статистичні методи: нормування, 
порівняння, групування, ранжування, аналіз рядів розподілу, методи багатовимірного 
аналізу. Для оцінювання подальшого розвитку соціальних медіа в Україні використано 
методи економіко-статистичного моделювання та прогнозування часових рядів. 

Інформаційною базою дослідження є методичні матеріали та офіційна 
статистична інформація Державної служби статистики України, інших країн і 
міжнародних організацій, міжнародні статистичні бази даних, великі дані 
платформи Statista, платформи Statcounter, Our World Data, а також наукові праці 
зарубіжних і вітчизняних учених, матеріали періодичних видань, власні розрахунки, 
експертні оцінки тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 
теоретико-методичних засад і статистичного інструментарію дослідження розвитку 
соціальних медіа в Україні. 

Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що 
характеризують наукову новизну й особистий внесок автора, є такі: 

удосконалено: 
– систему статистичних показників дослідження соціальних медіа шляхом 

виокремлення блоків показників, адаптованих до визначених типів соціальних медіа 
та відповідних джерел даних, а також удосконалення методики їх розрахунку, що 
дозволило розширити можливості статистичного оцінювання елементів соціальних 
медіа на основі їх структурування; 

– підходи до організації інформаційного забезпечення статистичного оцінювання 
розвитку соціальних медіа на засадах поєднання даних різних джерел (міжнародних 
і національних статистичних організацій; великих приватних компаній, що 
забезпечують функціонування соціальних медіа; вузькоспеціалізованих компаній, які 
займаються аналітичною діяльністю) з метою розроблення практичних 
рекомендацій щодо формування бази даних дослідження соціальних медіа; 

– підходи до визначення напрямів використання соціальних медіа населенням 
України на основі узагальнення даних вибіркового обстеження Державної служби 
статистики України, а також проведеного опитування користувачів соціальних медіа 
на форумі MetaUA та студентів закладів вищої освіти на форумах “Студпортал” і 
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“Студенти України”, що уможливило визначення пріоритетних напрямів 
використання соціальних медіа за виділеними віковими групами, виявлення нових 
видів комунікаційних підходів у взаємодії різних верств населення й обґрунтування 
необхідності поширення застосування інструментів соціальних медіа в навчанні; 

– науково-методичні засади групування регіонів України на основі 
застосування кластерних моделей, побудованих за показниками наявної 
інфраструктури ІКТ за напрямами поширення та використання інтернету, а також за 
інтенсивністю, місцем та метою користування послугами інтернету, що дозволило 
виявити регіони з найвищим рівнем розвитку інфраструктури ІКТ та розробити 
рекомендації щодо планування розвитку інших регіонів України та впровадження 
національної програми інформатизації країни; 

– підходи до прогнозування частки інтернет-користувачів в Україні та світі, 
які використовують мобільні пристрої (мобільні телефони та планшети) для виходу 
до інтернету, на основі апробації сучасних методів прогнозування за допомогою 
програмної мови R та програмного середовища RStudio, що дозволило 
охарактеризувати тенденцію розвитку соціальних медіа в Україні. 

дістали подальшого розвитку: 
– розкриття змісту поняття “соціальні медіа” через виділення їхніх основних 

складових – онлайн-технологій та засобів комунікації, що допомогло поглибити 
розуміння тенденцій формування та розвитку соціальних медіа; 

– організаційні засади статистичного спостереження соціальних медіа шляхом 
обґрунтування необхідності використання, окрім традиційних джерел, також великих 
даних, що дало змогу розширити інформаційну базу дослідження соціальних медіа; 

– аналітичні підходи до визначення особливостей розвитку соціальних медіа 
залежно від щільності покриття регіонів країни швидкісною мережею мобільного 
інтернету на основі порівняння аналогічних показників у розвинених країнах 
Європи, зокрема у Франції, що уможливило висновок про недостатній стан 
технологічної бази для швидкого розвитку соціальних медіа в Україні; 

– методичні підходи до статистичного оцінювання тенденцій використання 
веббраузерів та соціальних мереж на основі аналізу сингулярного спектра часових 
рядів, що дозволило надати аналітичну оцінку тенденцій розвитку складових 
соціальних медіа в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що отримані 
висновки та розроблені рекомендації придатні до реалізації у практичній діяльності 
органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, державної статистики при 
створенні інструментарію реалізації стратегії використання соціальних медіа у 
бізнесі, консалтинговими компаніями та комерційними структурами – при 
формуванні стратегії розвитку та пошуку нових клієнтів, а також у навчальному 
процесі закладів вищої освіти (ЗВО). 

Висновки і практичні рекомендації автора знайшли застосування в аналітичній 
роботі Головного управління статистики у Харківській області при підготовці 
аналітичних записок з питань розвитку сектору інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в Харківській області (акт про впровадження від 29 січня 2020 р.), 
у діяльності ТОВ “Неткрафт Компьютерз” для розвитку клієнтської бази  в ході 
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пошуку нових каналів реалізації продукту та автоматизації процесу збуту (довідка 
№ 003 від 13 лютого 2020 р.), у діяльності ТОВ “Бебі Сервіс” у місті Харків при 
формуванні стратегії розвитку таргетованої реклами для залучення нових клієнтів та 
підтримання вже існуючої бази (довідка б/н від 19 грудня 2019 р.), а також у 
навчальному процесі ХНУ імені В. Н. Каразіна при викладанні дисциплін “Введення 
в Data Science” та “Методи класифікації даних в пакеті Statistica” (довідка № 13-4/3 
від 11 березня 2020 р.). Пропозиції щодо вдосконалення взаємодії “педагог-батьки”, 
“керівник-педколектив” та “керівник-педколектив-громадськість” за допомогою 
засобів соціальних медіа були використані у роботі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 119 Харківської міської ради” (довідка 
№ 01-35/277 від 09 грудня 2019 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати виконаного 
дослідження, висновки і рекомендації представлено на таких міжнародних наукових 
конференціях: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Perspectives of world 
science and education” (м. Осака, Японія, 2019 р.); III Міжнародна науково-практична 
конференція “Priority directions of science development” (Львів, 2019 р.); V 
Міжнародна науково-практична конференція “Scientific achievements of modern 
society” (Ліверпуль, 2020 р.); V Міжнародна науково-практична конференція 
“Topical issues of the development of modern sience” (Софія, 2020 р.); II Міжнародна 
науково-практична конференція “Sience, sosiety, education: topical issues and 
development” (Харків, 2020 р.); VI Міжнародна науково-практична конференція 
“Dynamics of the development of world” (Ванкувер, 2020 р.); III Міжнародна науково- 
практична конференція “Eurasian scientific congress” (Барселона, 2020 р.); I 
Міжнародна науково-практична конференція “Modern science: problems and 
innovations” (Стокгольм, 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, закінченою науковою 
працею, що відображає авторський підхід до статистичного оцінювання розвитку 
соціальних медіа в Україні. Наукові положення, висновки і рекомендації, які 
виносяться на захист, одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, положення і розробки, які є 
особистим доробком автора. 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковано 
у 18 наукових працях загальним обсягом 7,52 друк. арк., з яких особисто автору 
належить 7,25 друк. арк., у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях України 
загальним обсягом 2,57 друк. арк., 5 статей у наукових періодичних виданнях 
іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз, загальним обсягом 3,00 друк. арк., та 9 публікацій апробаційного 
характеру обсягом 1,68 друк. арк. – в інших виданнях (у т. ч. тези доповідей). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 
178 сторінках друкованого тексту. Робота містить 31 таблицю, з них 1 повністю 
займає площу сторінки; 79 рисунків, з них 1 повністю займає площу сторінки; 
14 додатків на 64 сторінках. Список використаних джерел нараховує 199 
найменувань та розміщений на 19 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет дослідження, його методологічні та методичні засади, відображено наукову 
новизну отриманих результатів та розкрито їх практичне значення, представлено 
інформацію щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У розділі 1 “Теоретичні засади статистичного оцінювання соціальних 
медіа” надано теоретичне обґрунтування змісту поняття “соціальні медіа”, виділено 
їхні структурні елементи, запропоновано інформаційне забезпечення дослідження 
соціальних медіа, розроблена концептуальна модель статистичного оцінювання 
розвитку соціальних медіа в Україні. 

Проведений огляд методологічних засад і наукових підходів, викладених у 
вітчизняних і зарубіжних джерелах, дозволив визначити поняття “соціальні медіа” як 
систему онлайн-технологій та засобів комунікації, яку населення використовує для 
міжособистісного обміну думками, ідеями, досвідом та баченням перспективи, 
перетворюючи традиційну взаємодію однієї особи з багатьма у взаємодію багатьох осіб 
із багатьма. Основні структурні елементи соціальних медіа представлені на рис. 1. 

Соціальні медіа 

 
Рис. 1. Основні структурні компоненти соціальних медіа* 

*Подано окремі приклади структурних компонентів соціальних медіа. 
Джерело: побудовано автором. 

На першому рівні декомпозиції соціальних медіа виділено та визначено такі 
блоки: онлайн-технології і засоби комунікації. На другому рівні декомпозиції – 
елементи блоку онлайн-технології, як основи соціальних медіа (соціальні мережі, 
мультимедійні сервіси, інформаційно-дискусійні сервіси, інші сервіси та вебплатформи) 
та блоку засобів комунікації (фізична, ІКТ та сервісна інфраструктура). 
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У ході розгляду питань інформаційного забезпечення статистичного 
оцінювання соціальних медіа визначено, що інформаційні джерела відрізняються за 
своєю інформативністю, новизною, актуальністю, обсягом даних та обмеженістю 
доступу до певних складових, а отже, їх доцільно об’єднати у такі групи: 

– інформаційні джерела некомерційних, міжнародних та національних 
статистичних організацій (ООН, Світовий банк, Держстат тощо); 

– інформаційні джерела великих приватних компаній, які забезпечують 
функціонування соціальних медіа, надають можливість використовувати безкоштовні 
дані, аналізувати їх, додавати свої параметри чи дані у реальному часі, здійснюють 
аналіз чи надають статистику на замовлення (Google, Amazon тощо); 

– інформаційні джерела невеликих вузькоспеціалізованих компаній, які 
займаються виключно аналітикою (Worldometers, NetMarketShare тощо). 

Зазначено, що проведення обґрунтованого аналізу та надійного статистичного 
оцінювання розвитку соціальних медіа можна забезпечити лише за умови поєднання 
відкритих даних, представлених інформаційними джерелами першої групи, актуальних 
даних джерел другої групи та аналітичних звітів джерел третьої групи. Встановлено 
зв’язок кожного з представлених джерел із виділеними елементами соціальних медіа. 

Виявлено, що основними джерелами великих даних, які доцільно 
використовувати в ході статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа, є 
вебсистеми Google, Amazon, Statista та сайти соціальних медіа, які надають частину 
зібраних на платформі даних для громадського використання. 

Узагальнення й систематизація інформаційно-аналітичного та методичного 
забезпечення сприяло розробленню концептуальної моделі статистичного 
оцінювання розвитку соціальних медіа в Україні (рис. 2). 

 

Рис. 2. Концептуальна модель статистичного оцінювання розвитку соціальних 
медіа в Україні 

Джерело: побудовано автором. 
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Розроблена концептуальна модель дозволила визначити теоретико-методичні 
основи статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа, сформувати систему 
показників оцінювання розвитку онлайн-технологій та засобів комунікації, обґрунтувати 
вибір статистичних методів аналізу соціальних медіа, здійснити статистичне 
моделювання та прогнозування розвитку й використання структурних елементів. 

У розділі 2 “Статистичний аналіз напрямів розвитку соціальних медіа” 
сформована система статистичних показників оцінювання розвитку соціальних 
медіа, обґрунтовано вибір статистичних методів аналізу соціальних медіа, визначено 
основні напрями їх використання. 

Узагальнення теоретичних положень, викладених у першому розділі, заклало 
підґрунтя для формування системи статистичних показників дослідження соціальних 
медіа. Це дало змогу визначити взаємопов’язані блоки абсолютних, середніх та 
відносних показників за виділеними групами (рис. 3). 
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Рис. 3. Система показників дослідження соціальних медіа 
Джерело: побудовано автором. 
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Аргументовано необхідність визначення стандартних показників, що зможуть 
забезпечити отримання чітких і зрозумілих результатів при дослідженні соціальних 
медіа, полегшити виявлення основних соціальних медіа та напрямів їх 
використання на підприємствах та населенням України. 

За даними державного статистичного спостереження щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах в Україні визначено, 
що в 2019 році порівняно з 2014 роком на 15,9 в. п. збільшилася частка 
підприємств, які використовують соціальні медіа, в загальній кількості 
підприємств (з 41,2% до 57,1%). На рис. 4 представлено ранжування видів 
економічної діяльності, в яких частка підприємств, що використовують соціальні 
медіа у 2019 році склала більше 40%. 
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Рис. 4. Частки підприємств за видами економічної діяльності, які 
використовували соціальні медіа у 2014 р. та у 2019 р., % у загальній кількості 
підприємств* 

*Дані наведено без урахування підприємств секції К «Фінансова і страхова діяльність». 
Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 
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2014 р., 25% у 2019 р.); співпраця з діловими партнерами та іншими організаціями 
(відповідно 21% і 19%); отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх 
запитання (по 18% у 2014 і 2019 роках). 

На основі проведеного за допомогою інструментів Google Forms опитування 
користувачів соціальних медіа на форумі MetaUA та студентів закладів вищої освіти 
на форумах “Студпортал” та “Студенти України” визначено пріоритетні напрями 
використання соціальних медіа за віковими групами: робота та бізнес, розваги (ігри, 
фільми, спілкування, музика), професійне спілкування, освіта та навчання. 

Так, у віковій групі 18–24 роки майже відсутнє професійне спілкування, а 
популярність Instagram вище, ніж інших соціальних медіа, що можна пояснити 
недавнім виходом цієї мережі в інтернет-простір; група 25–35 років є 
найактивнішою у напрямі роботи та бізнесу, а найпопулярнішою соціальною 
мережею для неї є Facebook; група 35–59 років менше використовує такі напрями, як 
робота й бізнес, але продовжує використовувати соціальні медіа для навчання. 
Пілотне опитування студентів ЗВО України надало можливість визначити основні 
напрями використання соціальних медіа, а саме: дослідження та навчання (14%), 
професійне спілкування (23%) та власні потреби (63%). 

Обґрунтовано доцільність використання соціальних медіа в освіті та навчанні, 
визначені основні напрями використання соціальних медіа безпосередньо у 
навчальному процесі: проведення онлайн-семінарів і лекцій, розповсюдження 
електронних навчальних посібників, комунікація з викладачами. 

Проведене опитування щодо частоти використання соціальних медіа серед 
студентів дозволило з’ясувати, що майже 90% респондентів щодня використовують 
соціальні медіа. Це підтверджує необхідність розроблення програм поширення 
соціальних медіа у навчальному процесі. 

У розділі 3 “Статистичне оцінювання стану та тенденцій розвитку 
складових соціальних медіа в Україні” проведено статистичний аналіз 
територіальної диференціації використання й поширення інтернет-технологій за 
регіонами України, статистичне оцінювання тенденцій використання веббраузерів 
і соціальних мереж, статистичне моделювання та прогнозування частки інтернет- 
користувачів у світі та в Україні, які використовували мобільні пристрої для виходу до 
інтернету. 

За даними статистичних збірників “Доступ домогосподарств України до 
Інтернету” (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
України) і “Транспорт і зв’язок в Україні” проведено кластеризацію регіонів 
України відповідно до розглянутих методичних аспектів формування індексу ІКТ. 
Кластеризація проводилася за даними 2014–2019 рр. 

Із використанням інструментів програми STATISTICA 10 згруповано регіони 
України за наявною ІКТ інфраструктурою, а саме: показниками кількості 
домогосподарств, які мають доступ до послуг інтернету вдома; кількості населення, 
яке повідомило, що за останні 12 місяців користувалось послугами інтернету; 
кількості абонентів рухомого (мобільного) зв’язку; кількості абонентів інтернету, 
обсягу реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та поштового 
зв’язку. Це дозволило виділити чотири основні кластери (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Кластеризація регіонів України за наявною ІКТ інфраструктурою 

методом k-середніх, 2019 р. 
Номер 
кластера 

Регіони України, що увійшли до кластера 

0 м. Київ 
1 Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська 
2 Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Полтавська 
3 Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська 

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

У ході реалізації методу k-середніх та обчислення середніх нормованих значень 
показників для кожного з виокремлених кластерів останні впорядковано за рівнем 
розвитку наявної ІКТ інфраструктури. Встановлено, що безперечним лідером за 
обраними показниками є м. Київ, другу позицію мали Дніпропетровська, Львівська, 
Одеська та Харківська області. В областях із третього кластера доцільно приділити 
увагу розвитку ІКТ інфраструктури та врахувати це при розподіленні фінансової 
допомоги з боку держави. 

У ході статистичного аналізу та моделювання тенденцій і закономірностей 
використання веббраузерів (спеціальних програм для виходу до інтернету) 
встановлено, що з травня 2012 р. у світі та в Україні безперечним є лідерство 
веббраузера Google Chrome. З вересня 2019 р. пришвидшилося збільшення частки 
користувачів браузера Safari від компанії Apple. Це свідчить про зростання попиту 
на пристрої преміумсегмента. 

За результатами аналізу кількості користувачів соціальних мереж встановлено, 
що лідером у 2009–2019 рр. в Україні та у світі є соціальна мережа Facebook (рис. 5). 
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Рис. 5. Частка користувачів соціальних медіа в Україні за соціальними 
мережами на кінець року, 2009–2019 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними StatCounter Global Stat. 
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Розрахований темп зростання чисельності користувачів Facebook за 2011– 
2019 рр. значно вищий в Україні (4,33), ніж у світі (2,96); коефіцієнт випередження 
дорівнює 1,46, що свідчить про прискорене охоплення нею нових користувачів в 
Україні. 

Також зростає частка населення України, яке використовує інтернет, у 
2019 році цей показник становив близько 68,7%. Це можна пояснити прискореним 
упровадженням інформаційних систем у життя громадян, а також тим, що молодь (і 
навіть діти) все раніше починають використовувати інтернет. 

Однак, щоб досягти рівня розвинутих країн світу, де частка населення, яке 
користується інтернетом складає 90%, Україні з сьогоднішніми темпами зростання 
буде потрібно майже 8 років. 

Необхідність порівняння світових і національних тенденцій виходу до інтернету 
через стаціонарні комп’ютери та мобільні пристрої (які об’єднують мобільні телефони 
та планшети) обумовлена розвитком операційних систем для останньої групи. Для 
оцінювання тенденцій використання мобільних пристроїв для виходу до інтернету 
населенням України та світу апробовано низку методів моделювання й обрано 
програмну мову R через її доступність, розширені аналітичні можливості та зручну 
візуалізацію результатів аналізу (рис. 6). 
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Рис. 6. Частки інтернет-користувачів у світі та в Україні, які використовували 
мобільні пристрої для виходу до інтернету, 2009–2020 р.* 

* Відомості за 2020 р. відповідають періоду січень – квітень і є останніми наявними на момент 
написання роботи. 

Джерело: побудовано автором за даними StatCounter Global Stat. 
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акції “чорна п’ятниця” та відповідним збільшенням обсягів придбання товарів через 
інтернет, зокрема за допомогою мобільних пристроїв. 

За результатами порівняльного аналізу апробованих методів прогнозування 
визначено, що три найточніші моделі прогнозування частки інтернет-користувачів з 
мобільних пристроїв у світі мають змінну сезонну складову (табл. 2). Найбільшу 
достовірність прогнозу одержано за допомогою методу TBATS. 

Таблиця 2 
Порівняння точності ретроспективних прогнозів частки 

інтернет-користувачів у світі, які використовують мобільні пристрої 
для виходу до інтернету, за апробованими методами 

Назва методу МАРЕ 
Метод тригонометричної сезонної трансформації Box-Cox із залишками ARIMA в 
тренді та сезонних компонентах (TBATS – Trigonometric seasonality, Box-Cox 
transformation, ARIMA errors, Trend, Seasonal components) 

1,35 

Комбінація методів (Combination: ETS + ARIMA + STL + NNAR + TBATS) 1,66 
Метод сезонної декомпозиції із використанням локальних регресій 
(STL – Seasonal Transformation (Trend decomposition) using Loess) 

1,70 

Метод експоненціального згладжування (ETS – ExponenTial Smoothing) 1,83 
Метод авторегресії та ковзного середнього (ARIMA – Auto-Regressive Integrated 
Moving Average) 

2,10 

Метод авторегресійної нейромережі (NNAR – Neural Network Auto-Regressive) 3,51 
Бібліотека Prophet (компанії Facebook) 6,41 
Сингулярний спектральний аналіз (SSA) 13,48 

Джерело: розраховано автором. 
 

З урахуванням результатів моделювання та прогнозування частки інтернет- 
користувачів у світі, які використовують мобільні пристрої для виходу до інтернету, 
проведено моделювання та прогнозування аналогічного показника в Україні (див. 
рис. 5). Візуальний аналіз фактичних помісячних даних не виявив чітко вираженої 
сезонної складової. Для прийняття рішення щодо вибору моделі апробовано методи, 
використані в ході моделювання та прогнозування світових тенденцій. 

Визначено, що за методом STL та комбінованим методом моделювання, в 
ході реалізації яких не використовується сезонна компонента, отримано найменші 
помилки прогнозу (середня абсолютна помилка МАРЕ становить 7,42% та 8,26% 
відповідно). Встановлено, що за збереження виявленої тенденції більше третини 
інтернет-користувачів в Україні на початку 2021 р. будуть використовувати 
мобільні пристрої для виходу до мережі. 

Порівняння тенденцій розвитку інтернет-технологій, показників ІКТ та 
соціальних медіа в Україні та світі дозволило зробити висновок, що національний 
рівень розвитку відстає від рівня розвинених країн на 5–7 років. Обґрунтовано 
недостатній рівень технологічної бази для забезпечення швидкого розвитку 
соціальних медіа в Україні, що пов’язано з особливостями 3G, 4G, 5G покриття 
території швидкісним мобільним інтернетом, яке на початок 2020 р. у нашій країні, 
на відміну від розвинених країн Європи, не було рівномірним. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення актуальної наукової проблеми статистичного оцінювання розвитку 
соціальних медіа в Україні. Це дозволило сформувати теоретичні й науково- 
практичні висновки та пропозиції, що відображають розв’язання завдань 
дослідження відповідно до поставленої мети. 

1. Узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволило запропонувати 
до використання таке визначення: “Соціальні медіа – це система онлайн-технологій 
та засобів комунікації, яку населення використовує для міжособистісного обміну 
думками, ідеями, досвідом та баченням перспективи, перетворюючи традиційну 
взаємодію однієї особи з багатьма у взаємодію багатьох осіб із багатьма”. 

Обґрунтування змісту поняття “соціальні медіа” не лише уможливлює їх 
використання як об’єкта статистичного дослідження, а й прокладає шлях до більш 
чіткого визначення системи статистичних показників, структури інформаційної бази та 
є важливим для пріоритизації завдань удосконалення сервісної інфраструктури ІКТ. 

2. Окреслено недоліки інформаційно-аналітичного забезпечення 
статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа в Україні. Визначено, що 
прогрес в напрямі розвитку інформаційного суспільства спонукає до перегляду та 
трансформації інформаційно-аналітичного забезпечення досліджень соціальних 
медіа в Україні. Обґрунтовано необхідність поєднання даних міжнародних та 
національних статистичних організацій, даних великих приватних компаній, які 
забезпечують функціонування соціальних медіа, а також даних аналітичних звітів 
вузькоспеціалізованих компаній. Це має бути одним із ключових компонентів 
удосконалення статистичної практики та враховуватися національними 
статистичними управліннями. 

3. Обґрунтована можливість та доцільність використання великих даних, що 
генеруються вебсистемами Google, Amazon, Statista тощо, в тематичних 
статистичних дослідженнях соціальних медіа. Це уможливлює імплементацію 
частини великих даних, що надаються для вільного безкоштовного використання, в 
інформаційну базу дослідження соціальних медіа та дозволяє забезпечити 
користувачів оперативною інформацією, необхідною для проведення аналізу 
актуальних тенденцій розвитку інформаційних технологій і засобів комунікації. 

4. Встановлено, що важливим етапом статистичного оцінювання розвитку 
соціальних медіа є формування системи показників. Дворівнева декомпозиція 
складових соціальних медіа дала підстави для формування системи статистичних 
показників, яка містить взаємопов’язані блоки, що стосуються онлайн-технологій 
(мультимедійних сервісів, соціальних мереж, інформаційно-комунікаційних 
сервісів, інших сервісів і вебплатформ) та засобів комунікації (фізичної, сервісної 
інфраструктури та інфраструктури ІКТ). 

Запропонований методичний підхід сприяє всебічній кількісній характеристиці 
виділених складових соціальних медіа, визначенню тенденцій їхнього розвитку з 
урахуванням сезонності, а також оцінюванню як якісних змін на ринку ІКТ-послуг, так 
і результатів упровадження програми диджиталізації країни у реальному часі. 
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5. Проведене дослідження особливостей розвитку соціальних медіа залежно від 
щільності покриття території країни швидкісною мережею мобільного інтернету 
дозволило дійти висновку, що загалом в Україні, на відміну від розвинених країн 
Європи, наразі відсутнє повноцінне 3G, 4G, 5G покриття. Недостатньо розвинена 
технологічна база поширення соціальних медіа є основним негативним фактором 
впливу на інтенсивність користування ними в регіонах України, а також ускладнює 
визначення пріоритетів розвитку суспільства. 

6. На основі проведеного опитування користувачів соціальних медіа виявлено 
зв’язок між віковими групами та інтенсивністю використання соціальних медіа, а 
також тенденції змін напрямів використання соціальних медіа представниками 
різних вікових груп. Виявлено можливість використання соціальних медіа у 
навчанні, що дозволило обґрунтувати доцільність інтегрування соціальних медіа у 
навчальний процес. 

7. Здійснене на базі кластерного аналізу багатовимірне групування регіонів 
України за основними та допоміжними показниками наявної ІКТ інфраструктури, а 
також за метою користування послугами інтернету населенням регіонів дало змогу 
виділити суттєві відмінності у розвитку ІКТ інфраструктури на мезорівні. Регіони 
України згруповано у чотири кластери. Аналіз групових середніх значень показників 
дозволив порівняти стан розвитку ІКТ інфраструктури у різних кластерах. 

За метою користування інтернетом чітких відмінностей між виділеними групами 
регіонів України у 2019 р. не виявлено, що свідчить про однорідність середовища та 
можливість досліджувати напрями розвитку соціальних медіа, незважаючи на інші 
регіональні особливості. 

8. Проведений аналіз тенденцій розподілу інтернет-користувачів за 
веббраузерами в Україні та світі дозволив з травня 2012 р. визначити єдиного 
безперечного лідера – Google Chrome, що свідчить про великий інформаційний 
потенціал даних, накопичених у цій приватній компанії. Запропоновано налагодити 
контакт між урядом і компанією Google для вирішення статистичних завдань на 
території України. 

За результатами проведеного аналізу визначено, що вираженим лідером за 
кількістю користувачів останні десять років в Україні та світі є соціальна мережа 
Facebook. Здійснене моделювання використання Facebook в Україні з використанням 
сингулярного спектрального аналізу дозволило дослідити висхідну тенденцію 
розвитку цієї соціальної мережі. Побудовану модель застосовано для 
короткострокового прогнозування частки користувачів Facebook в Україні. 
Розраховані оцінки точності прогнозу свідчать, що побудована на основі SSA 
модель є адекватною, а отримані прогнозні значення доцільно використовувати при 
розробленні управлінських рішень щодо удосконалення інформаційної політики 
держави. Обґрунтовано, що інформаційне середовище соціальної мережі Facebook 
справлятиме найбільший вплив на погляди українців упродовж розглянутого 
горизонту прогнозування. 

9. Отриманий прогноз частки інтернет-користувачів в Україні, що 
використовують мобільні пристрої для виходу до інтернету, дозволив визначити 
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зростаючу тенденцію та збільшення майже у два рази амплітуди сезонної складової у 
жовтні за останні 5 років. Розрахунок середньої абсолютної помилки для 
ретроспективного прогнозу, який має сезонну компоненту, підтвердив, що приділення 
уваги навіть невеликим змінам у сезонності може значно підвищити точність 
результатів прогнозування. 

Порівняння зазначених часток для України та світу дозволило визначити, що 
після 2017 року, коли в середньому світ став користуватися мобільними пристроями 
для виходу в інтернет-мережу частіше, ніж стаціонарними комп’ютерами, значення 
цього показника стали стабільнішими і коливаються у межах 45–55%. Водночас 
українці за цей період почали активніше користуватися мобільним інтернетом: частка 
зросла з 18% у 2017 р. до 28% на кінець 2019 р. Отже, при подальших розробках 
платформ для інтернет-користувачів необхідно приділити окрему увагу розробленню 
додатків для мобільних пристроїв та оптимізації сайтів з метою використання останніх 
через мобільні пристрої. Це сприятиме економнішому витрачанню часу та зменшенню 
затримок при комунікаціях. 

Удосконалення методичних підходів до статистичного прогнозування 
розвитку соціальних медіа за допомогою використання програмної мови R та 
RStudio дозволило дійти висновку про висхідну тенденцію розвитку соціальних 
мереж в Україні та можливість швидкого запровадження національної концепції 
цифрової держави. 
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Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад 
статистичного оцінювання розвитку соціальних медіа. У роботі надано теоретичне 
обґрунтування терміна “соціальні медіа”, виділено їх структурні елементи. 
Сформовано систему статистичних показників оцінювання розвитку соціальних 
медіа в Україні. Досліджено особливості розвитку соціальних медіа залежно від 
щільності покриття території країни швидкісною мережею мобільного інтернету. 
Встановлено зв’язок між віковими групами населення України та інтенсивністю 
використання соціальних медіа. Проведено багатовимірне групування регіонів 
України за показниками ІКТ інфраструктури. 

Для прогнозування частки вітчизняних користувачів мережі Facebook 
побудовано модель використання цієї соціальної мережі населенням України. Із 
застосуванням мови програмування R та програмного середовища RStudio 
спрогнозовано частку інтернет-користувачів в Україні, які використовують мобільні 
пристрої для виходу до інтернету . 
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спрогнозирована доля интернет-пользователей в Украине, которые используют 
мобильные устройства для выхода в интернет. 
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статистический анализ. 

 
ABSTRACT 

Oleksii O. Tumanov Statistical evaluation of the development of social media in 
Ukraine. – Qualification scientific work, manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Economic Science, Specialty 08.00.10 “Statistics”. – 
National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodical bases of 
statistical estimation of social media development that is caused by modern distribution of 
the Internet technologies. The paper provides a theoretical justification for the content of 
the concept of “social media”, highlights their structural elements, which allowed to 
consider social media as an object of statistical research. The possibility and expediency of 
using big data in statistical research of social media is substantiated. The necessity of 
using data of intergovernmental and national statistical organizations, data of large private 
companies that ensure the functioning of social media, data of analytical reports of 
specialized companies in the statistical assessment of social media development in 
Ukraine is substantiated. A two-level decomposition of social media components was 
carried out, on the basis of which a system of statistical indicators was formed, which 
contains interconnected blocks related to online technologies (multimedia services, social 
networks, information and communication services, other services and web platforms) and 
communication tools. A study of the peculiarities of social media development depending 
on the density of coverage of the country with a high-speed mobile Internet network. The 
connection between the age groups of the population of Ukraine and the popularity of 
social media has been established, as well as the tendencies of changes in the directions of 
using social media by different age groups have been revealed. A multidimensional 
grouping of the regions of Ukraine was carried out according to the main and subsidiary 
indicators of the existing ICT infrastructure, as well as for the purpose of using Internet 
services by the population of the regions. The cluster analysis allowed to identify 
significant differences in the development of existing ICT infrastructure at the meso level. 
The regions of Ukraine are united into four homogeneous groups (clusters). 

With the help of RStudio analysis and forecast of the components of this scheme, 
namely: analysis and forecasts of the use of browsers and mobile devices to access the 
Internet, analysis of mobile Internet coverage in Ukraine, forecast of social media 
development in Ukraine. The value of sub-indices of the ICT development index in 
Ukraine is considered, as a result of which it is concluded that according to these sub- 
indices Ukraine has a rating higher than the world average, but still has a gap with 
European countries. The dissertation, based on the analysis of trends in the distribution of 
Internet users by web browsers in Ukraine and the world, identified a leader among web 
browsers – Google Chrome – which allows us to recommend contact between the 
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government and this private company to solve statistical problems in Ukraine. It has been 
determined that the leader in the number of users for the last ten years in Ukraine and the 
world is the social network Facebook. The modeling of social network Facebook use by 
the population of Ukraine on the basis of singular spectral analysis (SSA) is carried out. 
The built model was used to predict the share of Facebook users in Ukraine. The forecast 
of the share of Internet users in Ukraine who use mobile devices to access the Internet has 
been built. An increasing trend and almost doubling of the amplitude of the seasonal 
component in October over the last 5 years has been identified. A comparative analysis of 
the share of Internet users who use (use) mobile devices in Ukraine and around the world. 
It is determined that in the further development of platforms for Internet users, it is 
necessary to pay special attention to the development of applications for mobile devices 
and optimization of sites for use by the latter via mobile devices. This will help you save 
more time and reduce communication delays. 

Methodological approaches to statistical forecasting of social media development 
were improved using the R and RStudio programming languages, which allowed us to 
draw conclusions about the growing trend of social networks in Ukraine and the 
possibility of rapid implementation of the national concept of digital state. 

Key words: social media, online technologies, big data, ICT, programming 
language R, modeling, evaluation, forecasting, statistical analysis. 
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