
Доповідь 
1. Титульний слайд 

 
 

2. Важливість дозвілля 

 
Нині вільний час має у своєму розпорядженні переважну більшість людей. Однак сам 

собою факт наявності вільного часу ще не означає того, що люди мають повноцінне 

дозвілля, і справа тут у його змістовному наповненні. Повноцінне дозвілля дає людині 

найширші можливості: з одного боку, відновлення сил і відпочинку, з другого - для 

саморозвитку, вдосконалення, самореалізації. У зв'язку з цим дослідження вільного часу 

населення є важливим аспектом його подальшого поліпшення. 

Так одним з найбільш важливих методів організації дозвілля є створення різних міських 

заходів різних напрямків (категорій). Такі події створюються повсюдно як управлінням 

міста, громадськими організаціями, приватними компаніями. При цьому тут діють правила 

ринку, такі як попит та пропозиції. Певні події набувають більшої популярності, інші – 



меншої. У зв'язку з цим пропозиції у способах дозвілля подібно до товарів у магазині мають 

корелюватися з уподобаннями жителів міста. 

 

3. Ідея проекту 

 
У 2018 році на конкурсі з програмування моєю командою було розроблено 

мобільний додаток для перегляду подій у місті. Пізніше в межах магістерської роботи мною 

було запропоновано провести аналіз переваг мешканців за допомогою метрик СMM. У 2018 

році на конкурсі з програмування моєю командою було розроблено програму для перегляду 

подій у місті. Пізніше в межах магістерської роботи мною було запропоновано провести 

аналіз переваг мешканців за допомогою метрик СMM. 

При цьому важливо визначити, чим є ці метрики SMM. Для цього трохи поговоримо 

про бізнес. 

 

4. Social Medi Marketing 

 



Як і будь-якому ринку, організатори заходів ведуть свій бізнес. Однак як варто 

оцінювати просування бізнесу в Інтернеті? 

Стандартне кліше — це оцінювати ефективність просування бізнесу у соціальних 

мережах за кількістю передплатників та лайків під посадою. 

Однак це лише вершина айсбергу. 

Існує таке поняття, як метрики - це цифрові показники роботи, які можна виміряти 

та стежити за їх розвитком у міру роботи в даному напрямку. Залежно від рівня керування 

можна стежити за різними метриками. Наприклад для інтернет-маркетолога важливо 

стежити за конверсіями та рівнем залучення користувачів. 

 

5. Обʼєкт та предмет дослідження, мета роботи, практична цінність, наукова 

новизна 

 
У зв'язку з вищесказаним було прийнято рішення провести дослідження, де 

Об'єктом дослідження є метрики уподобань користувачів. 

Предметом дослідження – методи оцінки уподобань у дозвіллі населення 

м. Маріуполя. 

Метою роботи є виявлення уподобаннь в організації дозвілля у м. Маріуполь за 

допомогою використання метрик уподобань / метрик SMM (в тому числі комплексних 

метрик) у мобільному додатку для трекінгу міських подій. 

Практична цінність цього дослідження полягає в аналізі переваг у заходах 

мешканців м. Маріуполя, а також у дослідження метрик SMM. 

Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні комплексних метрик 

уподобань у мобільному додатку для мешканців м. Маріуполь. 

 

 

 

 

 

 



6. Міські події 

 
Оскільки для запровадження метрик оцінювання зацікавленості міськими подіями 

потрібно мати власне події, спочатку було вирішено розділити події за різними загальними 

категоріями. Вибрані категорії показані на слайді. 

 

7. Приклади додатків для відстеження подій у м. Маріуполь 

 
Перед створенням мобільної програми були проаналізовані аналоги, що надають 

інформацію про події. Найбільш успішним є сервіс Facebook Events, який має велику базу 

подій у місті, тому було вирішено використовувати саме даний сервіс як джерело контенту 

користувача. 

 

 

 



8. Використанні під час розробки сервіси 

 
Так як створювався мобільний додаток для Андроїд, більшу частину часу розробка йшла 

з використянням Android SDK. Як я сказав раніше, дані про події бралися з сайту Facebook, 

тому при розробці використовувався Facebook API. Найкориснішим сервісом під час роботи 

був Firebase. Він надає багато сервісів для розробки, серед яких використовувалися 

Аутентифікація, база даних з можливістю роботи в режимі реального часу, створення 

ендпоінтів для взаємодії сервера з клієнтом, а також написання функцій користувача на 

сервері. 

 

9. City Events 

 
В результаті було створено мобільний додаток для перегляду міських подій City Events. 

До нього ми повернемося трохи згодом. 

 



10. Види метрик 

 
Трохи повернемося до метрик, тому що вони є головною метою дослідження. Як 

говорилося, існує безліч метрик оцінювання зацікавленістю користувачів. Найчастіше це 

підписки, лайки, перегляди, відвідування сторінки, коментарі тощо. 

Різні додатки мають різні метрики специфічні для їхнього спрямування. Розглянемо їх 

докладніше. 

 

11. Програми, що використовують метрики оцінки зворотнього звʼязку з аудіторією 

 
Як не дивно, але найчастіше метриками соціального медіа маркетингу користуються 

програми соціальні мережі, такі ж як той же Facebook або Інстаграм та інші. Проте їх також 

активно використовують подібні сервіси YouTube. На YouTube найбільш важливими 

показниками є кількість переглядів та час перегляду.  



Коли доходить до переглядів на YouTube, важливо розуміти, що насправді означає 

перегляд. YouTube вважає перегляди залежно від того, чи ініціював глядач перегляд відео 

чи ні.  

Зазвичай перегляд фіксується системою після двох-трьох секунд. Однак YouTube 

спеціалізується на перегляді відео тому має свої вимоги.  

YouTube хоче бути впевненим, що перегляди відео походять від реальних людей. 

Ось чому перегляд YouTube зараховується лише при дотриманні наступних двох критеріїв:  

Користувач навмисно ініціює перегляд відео.  

Користувач дивиться на платформі щонайменше 30 секунд  

Якщо ви пропустите відео, але загальний час, який витрачено на перегляд, 

перевищує 30 секунд, перегляд також буде зарахований. Якщо ви дивитеся менше 30 секунд, 

швидше за все, цього не станеться.  

При цьому YouTube фокусується на часі перегляду. Цей показник якісніший, ніж 

кількість переглядів. Але це не означає, що звична кількість переглядів зовсім не має 

значення.  

Третій показник, пов'язаний із переглядами – середня тривалість перегляду. 

 

12. Що таке перегляд контенту? 

 
YouTube спеціалізується на перегляді відео, тому варто подивитися, що вважається 

переглядом в інших додатках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Вибір метрик для даної роботи 

 
Отже, на підставі виконаних досліджень додатків, що використовують метрики 

SMM, було прийнято рішення вибрати для впровадження такі метрики: кількість переглядів, 

час перегляду, кількість додавань в обране. 

 

14. Комплексний метод оцінювання 

 
Оскільки ми виділили три різні метрики, було б непогано виробити комплексний 

показник по всіх метриках. Однак ми стикаємося з проблемою різних розмірностей, тому 

що ми не можемо складати секунди. 

Виходом є використання відносного рангу. Таким чином, ми враховуємо не 

абсолютне значення, а те, наскільки значення є більш важливим у порівнянні з іншим у 

відносному плані. 



Привівши всі характеристики однієї розмірності ми можемо підсумувати їх отримавши 

загальне значення. 

 

15. Демонстрація 

 
Давайте розглянемо, які дії користувача зчитуються системою і як. 

 

16. Результати відстеження 

 
Під час роботи над магістерською роботою було зібрано анонімні дані мешканців 

міста Маріуполь. 

Отримані дані за всіма трьома факторами та розраховане комплексне значення наведено 

в таблиці. 

 



17. Результат комплексного оцінювання 

 
Переведемо отримані дані у гістограму. 

Так з гістограми видно, що найбільше жителі м. Маріуполь цікавляться їжею, 

зустрічами, особливими подіями та музикою. Найменш популярними є політичні та 

релігійні події.  

 

18. Порівняння попиту та пропозицій 

 
Порівняємо попит та пропозиції на події у місті (синє – попит, помаранчеве – 

пропозиції). 

Так з діаграми видно, що є надлишок заходів політичного та суспільного характеру, 

а також різних зустрічей (у тому числі семінарів, тренінгів тощо). Однією з версій цього 

результату може бути те, що багато комерційних та некомерційних компаній 

використовують тільки інтернет-майданчики, такі як Facebook Events, за рахунок чого 

з'являється безліч подій даного напрямку. 



Також з отриманих даних, наприклад, можна відзначити інтерес городян до музыки 

та спорту порівняно зі середнім по Україні, що може бути наслідком політики керівництва 

міста в цьому напрямку. 

Також видно, що є брак цікавих подій, пов'язаних з їжею. 

Порівнявши отримані дані з результатів обробки масиву даних українських 

соцопитувань був розрахований коефіцієнт кореляції, що відображає «високу» силу зв'язку 

між отриманими даними по Україні та Маріуполі. Це може свідчити про те, що отримані 

дані є достовірними, а вибірка є репрезентативною. 

 

19. Цілі на подальше вивчення 

 
Отже, в результаті виконаної роботи було отримано багато нових знань, але також 

багато не було розглянуто, що може стати основою для подальших досліджень у даному 

напрямку. 

 

20. Дякую за увагу 

 


