246

облікових записів пов'язане з міждисциплінарним підходом і комбінованими
методами виявлення ботів. Для розвитку політологічного знання дана тематика
відкриває нові перспективи в розумінні природи політичної комунікації і
трансформації політичних агентів у цифрову епоху.
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МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ ТА ПАРТІЙ, ЩО
ПРЕДСТАВЛЕНІ У ВІННИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
Питання активності політичних партій на місцях завжди викликало інтерес
науковців. Після ж прийняття нового виборчого кодексу, в якому, фактично,
закріплено, що вимогою до політичної діяльності є партійна приналежність,
питання партій, їх активності та «присутності» в інформаційному полі громади
набуло ще більшої актуальності. Метою даного дослідження є вивчення та
моніторинг політичної ситуації та партійної діяльності у місті Вінниця. Значна
частина матеріалів, що опрацьовувалися нами в ході дослідження, стосувалась
спостереження за діяльністю Вінницької міської ради та місцевих політичних
партій.
Основна частина практичних завдань в рамках дослідження стосувалась
роботи у соціальній мережі Facebook, де ми шукали різноманітну інформацію
про місцеві осередки партій, які входять у склад Верховної Ради України ІХ
скликання та партій, які представлені у Вінницькій міській раді.
Шукати інформацію у Facebook відносно легко, адже ця соціальна мережа
аналізує та сортує результати пошукового запиту та у більшості випадків видає
саме ту інформацію, яка потрібна користувачу. На сторінках місцевих осередків
парламентських партій в рідких випадках висвітлюється сучасна діяльність, в
основному сторінка наповнена репостами з основних сторінок партій, які
представлені у Верховні Раді України або політиків, які їх очолюють.
З восьми місцевих осередків парламентських партій, до яких входять:

247

• Слуга Народу – Команда Зеленського у Вінниці – політична партія «Слуга
Народу».
• Вінницька Регіональна Організація – політична партія «Опозиційна
платформа – За життя».
• Батьківщина м. Вінниця – Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина»
• Європейська Солідарність Вінниця – політична партія «Європейська
Солідарність».
• Голос. Вінниця – політична партія «Голос».
• Опозиційний БЛОК. Вінницька область – політична партія «Опозиційний
блок».
• ВО «Свобода» Вінниця – Всеукраїнське Об’єднання «Свобода».
• Об’єднання «Самопоміч» - Вінниця – Об’єднання «Самопоміч».
Тільки три з перелічених партій мають постійне оновлення інформації на
сторінках згідно з подіями та новинами у місті Вінниця та Вінницькій області, це
місцеві осередки політичних партій «Опозиційна платформа – За життя»,
«Європейська Солідарність» та об’єднання «Самопоміч». Деякі з інших п’яти
партій не мають оновлень у стрічці Facebook з 2013 року, деякі з часів минулих
парламентських чи президентських виборів, беручи активну участь у
політичному житті вінничан лише під час передвиборчої «гонки».
Що стосується партій, які представлені у Вінницькій міській раді, то тут
ситуація значно краща, адже вони більш зацікавлені у висвітленні інформації про
діяльність парії та новин міста. Найактивніші з них це – Вінницька міська
організація політичної партії «Вінницька Європейська Стратегія», Вінницька
міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Вінницька
міська організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Партії активно
займаються покращенням життя громадян міста Вінниця, допомагають у
боротьбі з COVID-19, проводять освітню та благодійну діяльність серед
населення.
Отже, робота у соціальній мережі Facebook по висвітленню інформації
щодо діяльності місцевих осередків парламентських партій та партій, що
представлені у Вінницькій міській раді проводиться досить активно. Інформація
у Facebook легкодоступна, структурована та змістовна саме це дає змогу
кожному з нас з легкістю знаходити, аналізувати та опрацьовувати потрібне.
Місцеві представництва загальнонаціональних партій, що представлені у місті
Вінниця, в основному не ведуть активно свою сторінку у соціальній мережі
активізуючись тільки під час виборів. Але завжди існує меншість, що зацікавлена
у провадженні активної діяльності, що йде на користь не тільки рейтингу партії,
але і, безпосередньо, громадянам міста Вінниця.

