
 

                                                                     

 
Жінки в політиці: моніторинг онлайн агресії проти кандидаток в Президенти України 

 
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES Україна) - незалежна неурядова організація, 
центральний офіс якої знаходиться у США. Діяльність IFES спрямована на підтримку прав 
громадян брати участь у вільних та чесних виборах. Дослідження «Насильство проти жінок у 
виборах в Інтернеті» аналізує публічно доступні дані соціальних медіа для виявлення прямих 
загроз і жорстокої риторики, що стосується політичної участі жінок у виборчих процесах, зміст, 
а також інтенсивність, обсяг і швидкість кібер-дискурсу, щоб зупинити насильницький 
коментар у своїх треках, обмінюючись даними з правоохоронними органами, громадськими 
організаціями та іншими суб'єктами. Проект VAWE-Online підтримується за рахунок коштів 
USAID та UKAID, аналіз даних здійснюється Українською Асоціацією Маркетингу. 

 

1.03 – 13.03. 2019 

Березень – загострення дискусій щодо корупції та гендерної рівності. 

За даними дослідження тональності постів в онлайн ресурсах, яке проводилося з 1 березня по 
13 березня 2019 року було виявлено, що головними темами дискусії навколо кандидатів та 
кандидаток залишаються: обман і популістські обіцянки (37%), корупція, зловживання владою та 
хабарництво, зокрема підкуп виборців (31%), некомпетентність і непрофесійність (17%), електоральні 
правопорушення (6%),сепаратизм і брак патріотизму (3%), ксенофобія та антисемітизм (3%), погрози 
фізичної розправи (3%),сексуальне насилля (1%). 
 
Розподіл за змістом насильницьких постів щодо жінок, кандидаток на пост Президента України (1.03– 
13.03. 2019 р.) 

 
За даними аналізу соціальних мереж Twitter, YouTube, Tumblr, Google+ 1247  постів ідентифіковані програмою 
як релевантні. Дані зібрані за допомогою спеціальної програми для аналізу великих масивів даних в соціальних 
мережах CrimsonHexagon з елементами інтегрованого штучного інтелекту. 
 
Перша половина березня відмічена двома сплесками агресивної тональності в соціальних мережах 
стосовно жінок – кандидаток в Президенти (5 і 7-го числа). По відношенню до чоловіків рівень 
насильства був стабільно високим. Детонатором насильницького дискурсу в мережі стало сумнозвісне 
рішення Конституційного суду України щодо відміни статті про незаконне збагачення, журналістське 
розслідування про корупційні оборудки в «Укроборонпромі», підкуп виборців, використання технічних 
кандидатів. Незважаючи на те, що корупційні скандали стосувались в першу чергу чоловіків, і саме 



останні і стали центром тяжіння агресивної активності, передвиборчі тури кандидаток, виступи одної із 
провідних кандидаток щодо перспектив збереження нинішнім міністром внутрішніх справ своєї посади 
викликали гостру та агресивну дискусію навколо кандидаток в Президенти України. 
 

 
 

 
Наступний пик агресивної дискусії припадає на передсвяткові та святкові дні 8 березня. Українське 
суспільство уважно відслідковувало позиції кандидаток щодо гендерної рівності. Дослідження 
показало, що емоційна складова тональності постів є надзвичайно потужною. 
 
Масштаби онлайн насильства (кількість дописів агресивного змісту в динаміці) щодо жінок, кандидаток 
на пост Президента України (01.03 – 13.03 2019 р.) 
 

 
За даними аналізу соціальних мереж Twitter, YouTube, Tumblr, Google+ 1247 постів ідентифіковані програмою як 
релевантні. Дані зібрані за допомогою спеціальної програми для аналізу великих масивів даних в соціальних 
мережах CrimsonHexagon з елементами інтегрованого штучного інтелекту. 
 
 



Святкування 8 березня визначило тональність постів в Facebook щодо жінок кандидаток в 
Президенти України 

Період дослідження 02.03 - 14.03 2019 р. В мережі Facebook виявлено 433 коментарі насильницького змісту 
відносно досліджуваних кандидатів та кандидаток в Президенти України. 212 таких коментарів адресовані 
жінкам кандидаткам. Крім того, зафіксовано збільшення проявів насильства у вигляді так званих  "фотожаб" 
(27 по відношенню до жінок кандидаток). Під вітальними постами кандидаток з 8 березня виявлено 34 
коментарі насильницького та зневажливого змісту. 

 
8 березня світ відзначав день рівних прав та можливостей, день жіночої солідарності. На 

сторінках кожної з кандидаток з’явилися привітання з цим святом. Проте, через той факт, що 
ставлення до 8 березня в Україні дуже неоднозначне: деякі українці досі вважають цей день святом 
жіноцтва та краси, решта сприймає як можливість заявити про жіночі права, ‒ ці дописи стали 
епіцентром агресії в бік кандидаток в Президенти, особливо для тих, які наголошували на важливості 
сімейних цінностей. 

 

 
 

 
 
Святкування 8 березня все ще залишається фактором загострення дискусії між провідниками 

гендерної рівності та прихильниками патріархальних цінностей. Обговорення питань гендерної 
рівності є актуальним та чутливим питанням для українського суспільства. 

 


