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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Глобальні процеси сучасності стали причиною 

виникнення багатьох, не властивих попереднім епохам, явищ. Одним із них є 

поява Інтернет-спільнот як соціальних утворень, що пропагують особисту 

свободу, безбар’єрну комунікацію та відкритий доступ до матеріальних та 

постматеріальних ресурсів. Очевидним стає той факт, що традиційних спільнот 

«не вистачає» для задоволення зростаючих запитів та потреб суспільства. 

Інтернет-спільноти є дієвим способом ефективного застосування знань, 

компетенцій, досвіду індивіда у спілкуванні з іншими учасниками віртуальних 

взаємодій, зокрема у волонтерській чи протестній діяльності громадян.  

Інтернет-спільноти є позатериторіальними структурами, проте їхніми 

членами є жителі конкретних міст та сіл. У цьому проявляється їхній парадокс, 

адже, маючи змогу відстежувати події в різних куточках планети, члени 

Інтернет-спільнот  висловлюють судження з огляду на сформовані в 

обмеженому територіальному просторі цінності, стереотипи, соціокультурні 

практики, моделі поведінки тощо. За цих умов вивчення внутрішньо 

суперечливих процесів функціонування Інтернет-спільнот, а також їхньої 

взаємодії на різних рівнях (в т.ч. на регіональному) є актуальною 

дослідницькою проблемою. В той же час, активне обговорення в суспільстві 

проблем діяльності Інтернет-спільнот практично не супроводжується 

проведенням глибинних емпіричних досліджень щодо соціальних ресурсів, 

капіталу та потенціалу Інтернет-спільнот, особливостей їхнього формування, 

що визначає теоретичну та практичну актуальність дослідження обраної 

проблеми. Окрім того, в науковій літературі переважна більшість досліджень 

присвячена аналізу корисності/шкоди, що несуть у собі Інтернет-спільноти. 

Проте в такій площині неможливо розкрити всі аспекти функціонування цих  

соціальних структур та утворень. Існує нагальна потреба вивести теорію 

Інтернет-спільнот на рівень, що не поступається за якістю теорії класів або 

теорії соціальних груп.  

Серед науковців, котрі першими звернули увагу на Інтернет-спільноти, 

варто вказати Н. Вінера, С. Калхуна, М. Кастельса, М. Паркса, К. Парсела, 

Г. Рейнгольда, К. Серуло, Б. Уеллмана, та ін. В Україні, відповідно, це 

О. Горошко, І. Кононов, С. Коноплицький, А. Петренко-Лисак, С. Романенко, 

С. Шкребец, В. Щербина та багато ін.  

Подальшого поштовху дослідженням Інтернет-спільнот додали ідеї 

Ч. Галпіна, Е. Коена, Р. Робертсона, С. Фішера, Ф. Шерера, П. Штомпки та ін. 

Ці автори зазначали, що з плином часу зростає значення латентних процесів 

глобалізації та інтеграції, а головними факторами утворення соціальних 

структур є не територія, де проживають члени спільноти, а добровільність 

вступу та встановлення взаємовідносин. Образи світового порядку постають у 

вигляді «Глобального Gemeinschaft» та «Глобального Gesellschaft», а Інтернет-

спільноти стають «вітриною», де їх можна спостерігати. Суперечки та 

конкуренція між цими типами образів складають суттєвий шар сучасної 

інтелектуальної полеміки. 
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У сучасному соціологічному дискурсі щодо аспектів життєдіяльності 

Інтернет-спільнот представлені погляди представників таких течій: 

феноменологія (Є. Батаева, С. Бондаренко, Г. Гарфінкель, Е. Гуссерль, 

Ф. Ендвуд, Е. Кеннеді, Н. Міллер, С. Томас, М. Хайдеггер, А. Щюц та ін.), 

теорія ідентичності (П. Бергер, Е. Гіденс, І. Гофман, Е. Еріксон, С. Жижек, 

Ж. Лакан, Т. Лукман, П. Рікер, С. Романенко, А. Согомонов, С. Хантінгтон та 

ін.), мережевий підхід (П. Блау, М. Грановеттер, М. Гулай, Р. Емерсон, 

М. Кастельс, Б. Уеллман та ін.).  

Особливий внесок у дослідження Інтернет-спільнот зроблено теорією 

соціального капіталу (Г. Равид, Ш. Рафаелі, В. Сорока, Б. Уеллман, А. Хуан-

Хасе та ін.), евристичні можливості якої щодо їхнього опису ще недостатньо 

розкриті. Прихильниками цього підходу є П. Бурдьє, Дж. Коулман, 

Дж. Куклінскі, Д. Норт, Д. Ноук, М. Олсон, Р. Патнем, В. Радаєв, Ф. Фукуяма, 

О. Шкаратан та ін. У рамках цієї теорії сформувався окремий напрям, що 

акцентує увагу на понятті соціального потенціалу.  

Різновекторні аспекти в дослідженні соціального потенціалу Інтернет-

спільнот висвітлювали такі українські соціологи, як С. Бабенко, Н. Варга, 

О. Демків, Н. Коленда, М. Лесечко, О. Пелін, Н. Тютюнник, С. Устич, 

Л. Хижняк, А. Чемерис та ін. Проте їхня увага в основному зосереджена на 

проблематиці концептуалізації поняття «соціального потенціалу» і дає змогу 

уточнити лише окремі моменти його реалізації у повсякденних практиках 

Інтернет-спільнот. Поза увагою дослідників залишаються механізми 

формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот, соціальні критерії в 

його оцінці та діагностиці, соціально-поведінкові моделі реалізації 

індивідуальних/колективних дій учасників віртуальних взаємодій. 

Наукова проблема полягає у наявності суперечностей між браком 

ґрунтовних теоретичних конструктів та емпіричного інструментарію вивчення 

особливостей соціального потенціалу Інтернет-спільнот, з одного боку, та 

зростаючим значенням питомої ваги задоволення суспільних потреб 

(наприклад, в освітній, медичній, політичній сферах та ін.) внаслідок діяльності 

Інтернет-спільнот, – з другого.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексного наукового проекту 

факультету суспільних наук  ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Закарпаття в системі соціальних трансформацій України» (номер державної 

реєстрації № 0110U000768), в якому дисертант брав участь як виконавець.  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка концептуальних 

засад формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот (на прикладі 

Закарпатської області). 

Для досягнення поставленої мети  визначено такі дослідницькі завдання: 

 виявити особливості аналізу та інтерпретації спільнот у соціологічному 

дискурсі; 

 здійснити систематизацію основних концептуальних підходів, важливих 

для розгляду Інтернет-спільнот як соціальних акторів; 

 охарактеризувати типологію сучасних Інтернет-спільнот, підходи до 
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їхньої класифікації; 

 розглянути поняття «соціального потенціалу» як окрему дослідницьку 

проблему щодо аналізу Інтернет-спільнот; 

 розробити систему оцінювання сформованості соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот;  

 запропонувати концептуальну схему етапів формування соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот; 

 розкрити особливості формування соціального потенціалу Інтернет-

спільнот, зокрема на регіональному рівні. 

Об’єктом дослідження є Інтернет-спільноти як соціальні актори.  

Предмет дослідження – особливості формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот на прикладі Закарпатської області. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять погляди дослідників, що ґрунтуються на поєднанні низки 

положень теорії спільнот, концепції мережевого суспільства та теорії 

соціального капіталу, що дало змогу розглянути Інтернет-спільноти як 

соціальних акторів, включених у процес розбудови соціальних структур.  

Вирішення поставлених дослідницьких завдань полягало у застосуванні 

комплексу загальнонаукових методів: порівняльного аналізу та синтезу (для 

визначення теоретичних основ дослідження, систематизації теоретичних 

положень стосовно формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот), 

системного аналізу (для розробки концептуальних засад дослідження 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот), класифікації (для розробки типів 

Інтернет-спільнот).  

Емпіричну базу дослідження складають матеріали авторських 

дослідницьких проектів: веб-опитування «Соціальні мережі: довіряти чи ні?» 

(n=450 осіб, 2014-2015 рр.), анкетне опитування  «Молодь Закарпатської 

області в мережі Інтернет» (n=655 осіб, 2011 р.; n=655 осіб, 2013-2014 рр.), 

контент-аналіз сторінок акаунтів у соціальних мережах «Дослідження 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот (на прикладі Закарпатської області)» 

(2016 р.), а також вторинний аналіз даних статистичних обстежень.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у концептуалізації 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот і включає такі положення: 

Вперше: 

 запропоновано концептуальні засади аналізу соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот, а також розкрито особливості його формування. Показано, 

що процес формування соціального потенціалу має стадійний характер. 

Авторська концептуальна схема формування соціального потенціалу Інтернет-

спільнот включає реалізацію декількох послідовних етапів: залучення 

учасників до формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот; оцінку 

потреб у створенні потенціалу та ресурсів; оцінку можливих результатів 

формування соціального потенціалу; діяльність із постійного нарощування 

соціального потенціалу; оцінку сформованості соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот; 
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 розроблено систему показників для цілей діагностики соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот. Виокремлено конкретні індикатори соціального 

потенціалу, до яких віднесено приналежність до певної групи, очікування, 

знайомства, знання, цінності, комунікативні компетенції, а індикатором рівня 

сформованості соціального потенціалу є міра задоволення потреб. У своєму 

поєднанні вони надають додаткові переваги Інтернет-спільнотам за рахунок 

ефекту синергізму; 

 на регіональному рівні комплексно досліджено особливості реалізації 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот, виокремлено низку поведінкових 

тенденцій, що засвідчують готовність населення Закарпаття, особливо молоді, 

до активного включення у процес віртуальних взаємодій. Визначені бар’єри і 

перешкоди на шляху формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот, які 

розглянуто на технологічному, особистісному та соціальному рівнях. 

Подальшого розвитку одержали:  

  типологія Інтернет-спільнот із урахуванням способу формування та 

реалізації соціального потенціалу. На теоретичному рівні виокремлено два типи 

Інтернет-спільнот, що формують відповідно індивідуальний і колективний 

соціальний потенціал учасників. Перший тип – Інтернет-спільноти з організації 

індивідуальної безпеки; співтовариства, які розвивають комунікативні 

компетенції; спільноти з організації дозвілля. Вказані спільноти переважно 

егоцентричного типу, тобто передусім спрямовані на задоволення 

індивідуальних потреб їхніх учасників. Другий тип орієнтований на вирішення 

колективних потреб усієї Інтернет-спільноти, а саме: спільноти, що 

формуються для контролю за діяльністю органів влади; спільноти, що 

відстоюють професійні права окремих груп; спільноти, створені на підтримку 

функціонування соціальних інститутів. Такі спільноти є більш альтруїстичного 

типу, вигода участі в них не завжди безпосередньо проглядається або містить 

віддалену перспективу задоволення потреб. 

 розуміння соціального потенціалу як можливості, створеної соціальними 

ресурсами. Соціальний потенціал – це здібності соціального актора загалом, які 

не залежать від їхнього використання у владних відносинах, матеріальному чи 

нематеріальному виробництві. Соціальний потенціал спрямований не на 

формування норм або правил, а на задоволення конкретних індивідуальних або 

колективних потреб. Будучи структурною характеристикою мережі, соціальний 

потенціал, виступає своєрідним індикатором ефективності та функціональності 

Інтернет-спільнот. Накопичення, реалізація та відтворення соціального 

потенціалу в Інтернет-спільнотах залежать від мережевої конфігурації взаємин 

акторів, від їхніх цілей, рівня взаємної довіри, особливостей самоорганізації, 

стратегій поведінки, інформаційно-комунікативних компетенцій тощо.   

Удосконалено: 

 дефініцію поняття «Інтернет-спільнота», виходячи з аналізу 

концептуальних засад мережевої теорії та соціального потенціалу. Визначено, 

що Інтернет-спільнота є соціальною структурою, заснованою на мережевому 

індивідуалізмі (феномен, який проявляється в процесі соціалізації індивіда при 
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використанні Інтернету та стимулюванні самостійного пошуку необхідної 

інформації, обміні досвідом та прийнятті важливих рішень), члени якої 

вступають у віртуальну взаємодію на основі індивідуальних та/чи колективних 

потреб, реалізація яких не завжди збігається з метою функціонування 

спільноти; вирізняється специфічною формою контролю і управління; 

сформована на певній технологічній платформі. 

  розуміння сутності формування соціального потенціалу спільноти як дії 

емерджентних властивостей та мережевих зв’язків. З’ясовано, що в умовах 

Інтернет-спільноти колективна дія як емерджентна властивість соціального 

потенціалу має свою специфіку – учасники роблять свій внесок заради процесу 

взаємодії, а не заради досягнення мети. Внесок учасників майже не вимагає 

витрат від них і не сприймається як внесок; у колективній дії можуть брати 

участь навіть найменш зацікавлені члени спільноти. Передусім йдеться про 

проблему особистої інформаційної безпеки, а не проблему неучасті.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в освітніх програмах формування 

навичок роботи школярів із мережею Інтернет, у ВНЗ усіх рівнів акредитації 

при викладанні навчальних дисциплін: «Соціологія Інтернету», «Соціологія 

спільнот» та ін., а також затребувані у роботі фахівців соціального маркетингу 

(SMM), оскільки характеризують учасників Інтернет-спільнот за мотивацією 

задоволення індивідуальних або колективних потреб. Виявлені особливості 

учасників Інтернет-спільнот та застосований інструментарій дослідження 

можуть бути реалізовані у діяльності органів державної влади, які займаються 

прогнозуванням протестних настроїв і практик, дозвілля тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі ключові ідеї, положення та висновки 

дисертаційного дослідження розроблено автором самостійно. 

Апробація роботи та її результатів. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи були представлені автором та обговорювалися на ІІ і Х 

ювілейному Міжнародних Львівських соціологічних форумах (м. Львів, 

травень 2008 р., жовтень 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Євроінтеграційні процеси на просторі Центральної та Східної 

Європи» (м. Ужгород, червень 2008 р.), І Конгресі Соціологічної асоціації 

України (м. Харків, жовтень 2009 р.), в Школах молодого соціолога (м. Луцьк, 

вересень 2010 р., м. Ужгород, квітень 2016 р.), на ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства» 

(м. Санкт-Петербург, листопад 2010 р.), Міжнародній науковій конференції 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Соціальні зміни та культурна 

ідентичність» (м. Одеса, лютий 2011 р.), V Міжнародній науковій конференції 

«Одеські читання із соціальних наук «Соціокультурна та політична інтеграція: 

локальний, регіональний та глобальний виміри» (м. Одеса, жовтень 2011 р.). 

Дисертація обговорювалася на науковому семінарі кафедри соціології та 

соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», а також на 

методологічному семінарі кафедри соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  
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Публікації. Результати дослідження представлено в шістнадцятьох 

публікаціях, із них п’ять – у збірниках, що входять до затвердженого переліку 

наукових фахових видань, дві – у закордонних виданнях та дев’ять – у 

збірниках конференцій, форумів, конгресів. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків, що містять ілюстративний 

матеріал, репрезентований фрагментами емпіричного дослідження. Обсяг 

дисертації – 179 сторінок основного тексту, 18 сторінок додатків; список 

використаних джерел містить 165 позицій. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її відповідність 

загальному стану й тенденціям розвитку сучасного українського суспільства, 

окреслено ступінь наукової розробленості, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, визначено ідейно-методологічні засади, наукову 

новизну й теоретико-практичну значущість отриманих результатів, наведено 

дані про апробацію роботи та публікації автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні підходи до соціологічного 

аналізу Інтернет-спільнот» розкрито особливості аналізу й інтерпретації 

спільнот у соціологічному дискурсі; здійснено систематизацію основних 

концептуальних підходів, важливих для розгляду Інтернет-спільнот як 

соціальних акторів; охарактеризовано типологію сучасних Інтернет-спільнот, 

підходи до їхньої класифікації. 

Для розуміння сутності Інтернет-спільнот окреслено основні методологічні 

підходи та напрями дослідження терміна «спільнота». Процеси формування та 

життєдіяльності соціальних спільнот перебувають у фокусі соціології з часу її 

становлення як наукової дисципліни. Зокрема, Ф. Тьонніс вважається автором 

першої ґрунтовної концепції формування спільнот як специфічних соціальних 

структур.  

До середини ХХ ст. представники західної соціології дотримувались 

позитивістського підходу до розуміння спільнот. У цей період утвердилося 

традиційне розуміння критеріїв, за якими визначають спільноти, а саме простір, 

цінність, співучасть. Згодом у західній соціології з’являються альтернативи 

позитивістській парадигмі, виникають дискурси, що прагнуть поєднати 

об’єктивістський та суб’єктивістський підходи. Так, прихильники теорії 

«перетвореної спільноти» (Е. Гест, Р. Старк, Р. Фінке) стверджують, що 

кількість добровільних зв’язків у спільноті зростає через процеси урбанізації та 

технологізації. З 90-х рр. ХХ ст. У. Галстон виокремив низку структурних 

моментів, які ставлять під сумнів майбутнє еволюції спільнот, заснованих на 

добровільності. На початок ХХІ ст. спостерігаємо плюралізм у підходах до 

аналізу спільнот. Важливим у розумінні спільнот залишається погляд на їхню 

визначальну роль (суб’єктність) у творенні соціальних структур як активних 

діячів (соціальних акторів), які, за М. Крозьє, є початковими «точками відліку» 

соціальних систем і аналізу соціальних феноменів. Актори є відносно 
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автономними раціональними суб’єктами, які вступають у кооперацію між 

собою, здатні на розрахунки, діють залежно від обставин, що склалися. Вони 

ініціюють колективну соціальну дію і, так чи інакше, змінюють або 

маніпулюють об’єктами соціальної реальності. 

З’ясовано, що в рамках класичної соціології очевидними аспектами 

згуртованості спільноти є насамперед процеси соціальної інтеграції, інклюзії та 

солідаризації громадян. Показано, що важливим аспектом життєдіяльності 

спільнот є фактор інтеграції індивідів у соціальні структури. Е. Гіденс описує 

інтеграцію як структурований взаємозв’язок між індивідуальними та/або 

колективними суб’єктами, побудований на взаєминах певної автономії і 

детермінованості процесу комунікації учасників. У суспільствах, що 

трансформуються, простежуються процеси інтеграції/дезінтеграції зазвичай не 

на раціональних засадах (зокрема, консенсус щодо цінностей або цілей; 

задоволеність винагородою за соціальні ролі), а на основі ірраціональних і 

емоційних критеріїв (національна свідомість, приналежність до віртуальних 

спільнот, міфологізоване минуле). Фактично соціальна інтеграція виступає 

початковим етапом соціального згуртування, що обумовлює її соцієтальну 

цінність у розумінні процесів формування соціального потенціалу Інтернет-

спільнот. 

Аргументовано, що поява у теоретичному полі Інтернет-спільнот зумовила 

необхідність переосмислити усталені підходи до аналізу соціальних спільнот. 

Вперше на проблему утворення Інтернет-спільнот звернули увагу американські 

дослідники С. Калхун, М. Паркс, К. Парсел, К. Серуло, К. Флойд та ін. Автори 

розглядали Інтернет-спільноти як «псевдоспільноти», адже надмірна участь 

індивідів у подібних віртуальних утвореннях та віртуальних інтеракціях у 

більшості випадків призводить до їхньої ізольованості у фізичному просторі. В 

сучасній соціологічній думці виокремлено три основні методологічні підходи в 

дослідженні Інтернет-спільнот: феноменологічний (в його рамках 

етнометодологічний), мережевий та теорія соціального капіталу. 

Феноменологія й етнометодологія зосереджені на суб’єктивних аспектах 

співвідношення учасника спільнот і технологій. У розділі доведено, що 

вивчення соціальних характеристик Інтернет-спільнот на основі принципів 

феноменології й етнометодології має суттєві обмеження. У кращому випадку за 

допомогою вказаних концепцій можна пояснити один із компонентів 

віртуальних мережевих спільнот, наприклад, описати внутрішні суб’єктивні 

відчуття учасника, способи змістоутворення і методи конструювання 

соціальної реальності в тій чи іншій Інтернет-спільноті; виявити коди, які 

керують комунікаційним процесом у спільноті, а також міру сприйняття тих чи 

інших аудіовізуальних ефектів. 

Інший методологічний підхід, що пояснює природу Інтернет-спільнот, 

пов’язаний із мережевою теорією. Безпосередній вплив на становлення і 

розвиток мережевої теорії мали «формальна» соціологія, соціальна 

антропологія, соціометрія і теорія соціального обміну. У науковій літературі 

поняття «мережа» часто вживається як синонім «спільноти». І мережі, і 

спільноти розглядаються як групи людей, об’єднаних спільними інтересами, 
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досвідом, цілями або завданнями; вони передбачають регулярну комунікацію 

та зв’язки, що характеризуються певним ступенем довіри й альтруїзму. Проте у 

спільнот є центр тяжіння, який може бути фізичним місцем розташування 

(наприклад, територіальне співтовариство) або ж спільно виконуваною 

діяльністю (співтовариство практики). Мережа не має потреби у такому центрі, 

адже є більш відкритою, люди у мережі знають тих, з ким вони пов’язані 

безпосередньо, але вони не обов’язково знають контакти своїх контактів. 

Спільноти забезпечують виконання норм, а деякі мережі занадто розкидані, 

щоб робити це регулярно та цілеспрямовано. Спільнота є об’єднанням людей, а 

мережа – спосіб організації спільної діяльності цього об’єднання.  

В аналізі Інтернет-спільнот доцільно виокремити теорію соціального 

капіталу (Г. Равид, В. Сорока, Б. Уеллман, А. Хуан-Хасе та ін.), яка розглядає 

соціальний (віртуальний) капітал як істотний елемент онлайнових соціальних 

мереж. Соціальний капітал, залучаючись до віртуальних спільнот навіть 

пасивним чином, опосередковує соціальні дії. У цій частині розділу 

акцентовано на тому, що поняття соціального капіталу не може повною мірою 

характеризувати соціальну активність учасників Інтернет-спільнот. У 

зазначеному випадку доречно вести мову про соціальний потенціал як активну, 

творчу форму соціального капіталу.  

Важливою методологічною проблемою залишається концептуалізація 

самого поняття «Інтернет-спільнота». У розділі звертається увага на наявність 

суміжних понять: онлайн-спільнота, віртуальна спільнота, віртуальне 

співтовариство, мережевий соціум тощо. Це зумовлено тим, що саме поняття 

«Інтернет-спільнота» ще не стало повністю інституціоналізованим утворенням 

(у цьому випадку під інституціоналізацією Інтернет-спільнот розуміємо 

формування усталеної системи відносин, що передбачає розподіл ролей, 

статусів та конструювання стійких норм поведінки). Хоча Інтернет-спільноти 

мають усі атрибути звичайних спільнот, проте вони детерміновані 

технологіями Інтернету і взаємодіють через Інтернет у силу  різних 

(особистісних, професійних, ділових) інтересів. Інтернет-спільноти творять 

нову модель соціальності, що характеризується мережевим індивідуалізмом 

(М. Кастельс), третинними відносинами (Б. Уеллман), втіленням яких стають 

егоцентричні мережі, які припускають приватизацію соціальності, адже 

Інтернет-спільноти – це, свого роду, організаційна форма соціальних мереж. 

Водночас, Інтернет-спільноти є умовою реалізації потреб у спілкуванні, 

приналежності, а також засобом самопрезентації та набуття інформаційно-

комунікаційних і прикладних компетенцій у процесі обміну думками за 

посередництвом Інтернет-взаємодії. Підкреслено, що цілями діяльності 

Інтернет-спільноти є збереження ідентичності її членів, задоволення 

різнорідних потреб учасників, створення альтернативи жорстким ієрархічним 

утворенням, сприяння у досягненні, в першу чергу, інструментальних цілей 

(досягнення стратегічних цілей є можливим в інших формах соціальної 

структури), перетворення онтогенетичного потенціалу особистості у 

соціальний потенціал спільноти. Інтернет-спільнота є специфічним утворенням 

соціальної структури, в якій стратифікація учасників здійснюється на основі 
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формальних і неформальних статусів, яким властиві особливі функції та 

відведені специфічні ролі, що не тільки визначає місце учасника Інтернет-

спільнот у суспільстві, а й формує колективні очікування та стереотипи в 

спільноті. Отже, Інтернет-спільнота – це певним чином організована соціальна 

структура, заснована на мережевому індивідуалізмі (феномен, який 

проявляється в процесі соціалізації індивіда при використанні Інтернету, 

характеризує стимули самостійного пошуку необхідної інформації, процеси 

обміну досвідом та прийняття важливих рішень), члени якої вступають у 

віртуальну взаємодію на основі індивідуальних та/або колективних потреб, 

реалізація яких не завжди збігається з метою функціонування спільноти; 

вирізняється специфічною формою контролю й управління; побудована на 

певній технологічній платформі. 

У розділі аргументовано, що потреба у типології (класифікації) Інтернет-

спільнот зумовлена динамічними процесами у формуванні віртуальних 

структур, які вирізняються своїми соціально-поведінковими характеристиками 

та рисами. Типологія сучасних Інтернет-спільнот, окрім технологічної основи 

формування, включає характеристики соціальної та професійно орієнтованої 

класифікації, що свідчить про те, що мережеві спільноти Інтернету – це 

утворення не стільки технологічні, скільки соціальні. Наголошено що, 

найпоширенішими критеріями для поділу спільнот є соціальний інтерес, 

технологічна платформа, моделі поведінки. Як специфічні різновиди Інтернет-

спільнот виокремлюють спільноти безпосереднього спілкування (чати), 

спільноти як веб-форум, спільноти-дискусійний лист, публічна соціальна 

мережа, організаційні та комунікативні  Інтернет-спільноти.  

З огляду на спосіб формування та реалізації соціального потенціалу 

спільноти, в розділі на теоретичному рівні виокремлено дві великі групи 

Інтернет-спільнот: спільноти, які формують відповідно індивідуальний 

потенціал учасників та колективний потенціал спільноти. До першої групи 

Інтернет-спільнот віднесено спільноти з організації індивідуальної безпеки 

(наприклад, запобігання хворобі або її лікування, захист особистої інформації 

тощо); спільноти, які розвивають комунікативні компетенції (наприклад, 

вивчення іноземних мов, опанування ораторського мистецтва тощо); спільноти 

з організації дозвілля (задоволення потреб відпочинку, підтримку хобі тощо) та 

ін. Такі спільноти переважно егоцентричного типу, проте це не свідчить про 

їхню тимчасовість або нестійкість. У цьому випадку доцільно говорити про 

очевидну, безпосередню вигоду перебування у спільноті для її учасника. До 

другої віднесено спільноти, орієнтовані на вирішення колективних потреб усієї 

Інтернет-спільноти, а саме: спільноти, що формуються для контролю за 

діяльністю органів влади; спільноти, що відстоюють професійні права окремих 

груп; спільноти, створені на підтримку функціонування соціальних інститутів 

(школи, армії, поліції, церкви). Такі спільноти є більш альтруїстичного типу, 

вигода участі в яких не завжди чітко проглядається або містить віддалену 

перспективу задоволення потреб (передусім у самоактуалізації) 

У другому розділі «Особливості формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот» розглянуто поняття «соціального потенціалу» як окремої 
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дослідницької проблеми щодо аналізу Інтернет-спільнот; розроблено систему 

оцінювання сформованості соціального потенціалу Інтернет-спільнот; 

запропоновано концептуальну схему етапів формування соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот. 

Зазначено, що існують певні термінологічні відмінності у трактуванні 

таких понять, як «соціальні ресурси», «соціальний потенціал» та «соціальний 

капітал». Соціальні ресурси – це «присвоєні» потенціали соціальних акторів 

(соціально-демографічні, освітньо-професійні, інтелектуальні, духовно-

інформаційні, інноваційні, креативні, культурні, мотиваційні тощо), які стали 

реальною власністю. Соціальний потенціал соціального актора складають 

здібності, які не залежать від їх використання у владних відносинах, 

матеріальному чи нематеріальному виробництві. Це, свого роду, можливості, 

створені соціальними ресурсами. Соціальний капітал – реалізований соціальний 

потенціал. Під соціальним капіталом розуміють запас блага, що є у 

розпорядженні власника (кваліфікація, спеціальна підготовка) і має вартісну 

оцінку. 

У розділі виокремлено конкретні індикатори соціального потенціалу 

особистості, до яких віднесено потреби, очікування, знайомства, знання, 

цінності, компетенції. Відповідно, соціальний потенціал спільнот є комбінацією 

знань, компетенцій, цінностей, очікувань, знайомств, доступу до ексклюзивної 

інформації, рекомендацій, потреб, що надає додатковими перевагами за 

рахунок ефекту синергізму. У зв’язку з цим підкреслено, що нарощування 

соціального потенціалу лежить не в площині простого збільшення його 

інтенсифікації, а в глибокому структурно-компонентному взаємодоповненні, 

можливості повнішого використання кожного з компонентів для підвищення 

ефективності соціального управління. Матрична система факторів дає змогу 

представити соціальний потенціал як систему в багатовимірному просторі 

залежно від різних параметрів. Соціальний потенціал як метасистема акумулює 

три блоки: природний, культурно-історичний і соціальний. У контексті 

дослідження особливої актуальності набуває соціальний блок, який включає 

такі фактори, як соціальна захищеність спільнот; спрямованість соціального, 

культурного, економічного розвитку країни; пріоритети соціального управління 

спільнотами; загальний рівень життя; ступінь розвиненості інфраструктури; 

відносини солідарності спільнот, держави і суспільства.  

Доведено, що накопичення, реалізація та відтворення соціального 

потенціалу в сучасних спільнотах залежать від мережевої конфігурації взаємин 

соціальних акторів, від їхніх цілей, рівня взаємної довіри, особливостей 

самоорганізації, стратегій поведінки, інформаційно-комунікативних 

компетенцій. Однак формування соціального потенціалу в умовах середовища 

не може бути повністю зведене до діяльності соціальних акторів. Важливу роль 

у цьому процесі відіграє організаційна інфраструктура того чи іншого 

мережевого співтовариства, що створює умови для ефективної комунікації та 

побудови онлайн-відносин. 

Обґрунтовано, що для оцінки сформованості соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот важливим є показник довіри. Як стверджує Ф. Фукуяма, 
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феномен довіри доцільно розглядати як ключову характеристику 

глобалізованого соціуму. При цьому взаємна довіра є чи не найважливішою 

передумовою існування самих Інтернет-спільнот. Відносини довіри-недовіри 

між учасниками мережевих спільнот будь-якого спрямування мають або 

конструктивний, або, навпаки, деструктивний характер. У першому випадку 

виникає розуміння, діалог, наприклад, між модератором форуму та його 

учасником; при недовірі відбувається втрата зв’язків, звуження і трансформація 

соціальних мереж, зміна партнерів, утиск, ігнорування соціальних інтересів 

партнера, формування негативного іміджу. Абсолютна недовіра свідчить про 

відсутність сформованого колективного соціального потенціалу як такого.  

Акцентовано, що важливим елементом довіри є анонімність, і для її 

забезпечення учасники створюють спеціальні Інтернет-імена – «нікнейми», 

«ніки», які ідентифікують індивіда в Інтернет-комунікації. Присутність 

великого числа анонімів у складі Інтернет-спільноти свідчить про ситуацію 

абсолютної недовіри між учасниками і, відповідно, низький рівень 

сформованого соціального потенціалу спільноти. В систему оцінки 

сформованості соціального потенціалу Інтернет-спільнот доцільно включати 

характер соціальних відносин (взаємодій). Процес соціальних відносин реалізує 

соціальну дію учасників, погоджує спільне розуміння ситуації, обумовлює 

взаємне узгодження дій кожного індивіда, підвищує міру солідарності між 

учасниками відносин. У випадку Інтернет-спільнот варто зауважити, що 

учасники намагаються використати всі умови взаємодії для задоволення 

індивідуальних і, за можливості, колективних потреб. Соціальні відносини у 

формі взаємодій у Всесвітній мережі позначаються спеціальним терміном – 

Інтернет-комунікація. Кожен індивід, вступаючи у віртуальну взаємодію, 

володіє набором інформаційно-комунікативних компетенцій, які передбачають 

повну або часткову інтеграцію у процес спілкування. Тому інформаційно-

комунікативні компетентності учасників Інтернет-спільнот виступають ще 

одним індикатором оцінки рівня сформованості соціального потенціалу цих 

спільнот.  

У розділі показано, що формування соціального потенціалу Інтернет-

спільнот включає реалізацію кількох послідовних кроків (етапів), а саме: 1) 

залучення учасників до формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот; 

2) оцінку потреб у створенні потенціалу та ресурсів; 3) оцінку можливих 

результатів формування соціального потенціалу; 4) діяльність із постійного 

нарощування соціального потенціалу; 5) оцінку сформованості соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот. 

З’ясовано, що сутнісною характеристикою і, одночасно, емерджентною 

властивістю соціального потенціалу Інтернет-спільнот є колективна дія. Її 

специфічними рисами є: наявність загальних цілей для різних учасників; 

наявність в учасників мотивів працювати разом; поділ єдиного процесу 

досягнення мети на окремі складові; виникнення особливих взаємовідносин у 

процесі об’єднання спільних дій; узгоджене, координоване виконання 

розподілених і об’єднаних індивідуальних дій; управління з метою 

спрямовування спільної дії на конкретні цілі; порівняння єдиного кінцевого 
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результату із загальними цілями спільної діяльності; єдине просторово-часове 

функціонування учасників Інтернет-спільноти. 

Акцентовано, що підвищення ефективності функціонування Інтернет-

спільнот є результатом низки завдань: відсіювання небажаного інформаційного 

наповнення; підвищення якості інформаційного наповнення; фільтрації 

учасників за повнотою заповнення облікового запису персональних даних; 

зменшення затрат на модерування спільнотою; мінімізації конфліктних 

ситуацій в спільноті; комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності 

персональних даних учасників веб-спільноти; автоматизування комп’ютерно-

лінгвістичного аналізу (опрацювання) інформаційного наповнення тощо. 

У третьому розділі “Шляхи реалізації соціального потенціалу Інтернет-

спільнот” (на прикладі Закарпатської області)» здійснено опис, аналіз та 

інтерпретацію емпіричних даних, отриманих автором у результаті контент-

аналізу та веб-опитувань, проведених серед дорослого населення та молоді 

Закарпатської області, а також розкрито передумови та шляхи реалізації 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот. 

Аналіз тенденцій розвитку соціальних мереж (на прикладі Facebook) в 

економічно розвинутих країнах засвідчив, що люди з вищим рівнем 

задоволеності життям, соціальної довіри та громадської і політичної участі 

частіше використовують Facebook. Вік учасника Інтернет-спільноти суттєво 

впливає на представленість у соціальній мережі: чим молодші респонденти, тим 

частіше вони користуються Facebook. З’ясовано, що соціально-економічне 

становище не має стійкої кореляції з представленістю у соціальній мережі. 

Частота використання Facebook прямо корелює із задоволеністю життям і 

соціальною довірою. Взаємозв’язок між рівнем задоволеності життям і 

соціальною довірою був істотним для індексу громадянської участі, але 

незначним для індексу участі в політичному житті. Дослідники констатують 

значний потенціал Інтернет-спільнот у громадському та політичному житті 

суспільства, що є свідченням не лише індивідуальної, але й колективної участі 

при обговоренні актуальних проблем; переходу від реалізації суто 

інформаційних функцій до прикладних комунікативних практик. 

Показано, що формування соціального потенціалу українських Інтернет-

спільнот значною мірою залежить від ступеня проникнення Всесвітньої мережі 

у міста і села. Населення Закарпатської області становить близько 2,5% від 

загальної чисельності населення країни. У регіоні частка сільського населення 

істотно перевищує міське. За даними КМІС, у лютому 2016 р. 61.6% дорослого 

населення України користувалося Інтернетом. Сьогодні сільська місцевість 

значно відстає у поширенні Інтернету (частка користувачів – 46%); сільські 

мешканці частіше скаржаться на обмеження в технічних можливостей 

підключення малонаселених пунктів. Користування Інтернетом суттєво варіює 

залежно від області проживання. Найбільше домогосподарств із домашнім 

підключенням спостерігається у Києві (78%), а найменше – у Кіровоградській 

області (31%). На другому місці – Закарпатська область, де 64% населення 

мають підключення до Інтернету вдома. Ця ситуація пояснюється тим, що 
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багато жителів регіону виїхало на заробітки і часто доступним джерелом 

комунікації з родичами є Інтернет-зв’язок.  

Результати наших досліджень дають підстави говорити про зростання за 

останні 2-3 роки зацікавленості жителів Закарпаття можливостями і перевагами 

соціальних мереж. Для майже чверті жителів Закарпаття (23,4%), які 

користуються мережею Інтернет, соціальні мережі є частиною їхнього 

повсякденного життя. Основними цілями використання мешканцями 

Закарпатської області соціальних мереж є: підтримка постійного контакту з 

друзями (78,4% респондентів переслідують таку ціль), підтримка контакту з 

родичами та друзями, які перебувають за кордоном (61,2%), пошук політичної 

та соціальної інформації (55,0%). Значно нижчою є мотивація щодо пошуку 

партнерів з бізнесу (14,7%), поширення політичної та соціальної інформації за 

посередництвом соціальних мереж (21,2%), участь в онлайн-іграх або перегляд 

відео (34,9%), пошук нових друзів (34,5%). Учасники соціальних мереж є 

достатньо відкритими для інших: 30,2% відкривають профіль із максимальним 

доступом, 37,1% надають доступ усім друзям; найменше профілів, де учасник 

надає доступ лише собі – 2,2%. Абсолютна більшість опитаних стверджувала, 

що інформація на їхніх сторінках правдива. За 10-бальною шкалою, 

правдивість інформації респонденти підтверджують на рівні 9,3. 

Виявлено, що найпопулярнішою формою активності в соціальних мережах 

для закарпатських користувачів Інтернету є «відмічання» («лайкання» або 

«вподобання») посилань та статусів інших (щоденно це роблять 30,6% 

респондентів). Проте, окрім спілкування та підтримки контактів, активні 

віртуально-поведінкові дії є малопопулярними серед закарпатських 

користувачів соціальних мереж. Так, наприклад, 83,5% респондентів протягом 

останнього року не створювали  через соціальні мережі жодної спеціальної 

події, зустрічі або групи (хоча б один раз це практикували 11,2%); 59,4% 

користувачів за цей період не приєднувались до жодного соціального або 

політичного руху, натомість 25,9% респондентів як мінімум один раз за рік такі 

дії виконували; 55,4% – не підтримували скарг та петицій на дії влади (хоча б 

один раз це робили 34,5%). Соціологічний аналіз показує, що досліджувані 

активніше бажають обговорювати проблему, ніж безпосередньо її розв’язувати.  

Особлива увага у розділі приділена студентській молоді та школярам, які є 

чи не найактивнішими прихильниками та учасниками віртуальних мереж. 

Серед усіх ресурсів Інтернету найбільшу популярність отримують саме 

соціальні мережі, які за два роки значно «наростили» свою аудиторію серед 

молоді Закарпаття. Якщо у 2011 р. постійно використовували соціальні мережі 

54,9% респондентів, то за два роки (2013-2014 рр.) ці мережі збільшили 

аудиторію до 70,5%. Причому дівчата набагато інтенсивніше (приблизно на 

третину) користуються соціальними мережами, ніж хлопці. 

Перевагами онлайн-взаємодій, на думку молодих людей, є швидке 

отримання інформації (73,1%), відсутність просторових меж (33,6%), 

анонімність спілкування (18,1%). Важливою залишається проблема довіри. 

Констатовано, що 87,6% опитаних молодих людей довіряють лише тим, із ким 

знайомі в реальному житті. З’ясовано, що опитані школярі активніше 
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переносять особливості комунікації між членами Інтернет-спільнот на 

взаємодію з однокласниками, вчителями, родичами. Це досить часто 

призводить до непорозумінь, формування негативних стереотипів та 

провокування різного роду соціальних конфліктів. У той же час студенти 

виступають більш свідомими учасниками Інтернет-спільнот – їхнє спілкування 

чіткіше відображає взаємодію, що відбувається в реальному просторі та часі.  

Для аналізу діяльності Інтернет-спільнот у роботі використано контент-

аналіз сторінок акаунтів трьох регіональних об’єднань різної спрямованості у 

мережі Facebook: «Пересічка» (використання можливостей транскордонної 

комунікації), «Uzhgorod Techno Culture» (організація дозвілля), «Відкриті 

екскурсії Ужгородом» (туристичні практики). Перша Інтернет-спільнота, за 

авторською типологією, віднесена до спільнот, які формують колективний 

соціальний потенціал. Особливістю комунікації цієї спільноти є те, що часто 

вживаються дієслова та дієприслівники («має», «кажуть», «оформлюючи») та 

відсутні власні назви. Це свідчить про високий рівень деперсоналізації 

спільноти, а також намагання позиціонувати себе займенником «Ми». 

Учасники спільноти готові на волонтерських засадах відстоювати цінності 

спільноти, її інтереси та вигоду. Завданнями цієї спільноти є критика дій влади 

(ОДА, митниці, фіскальних служб), контроль за її діяльністю; відстоювання 

професійних прав окремих груп (водіїв, заробітчан). Дві інші Інтернет-

спільноти класифікуються в розділі як спільноти, що формують індивідуальний 

соціальний потенціал. Частотний аналіз появи слів у дописах учасників цих 

спільнот показав велику кількість (розмаїття) власних назв та імен, що свідчить 

радше про особисту (а не спільноти) вигоду від перебування у віртуальних 

взаємодіях з іншими і не формує усталені (у перспективі інституціоналізовані) 

соціальні структури. 

На основі емпіричних даних виявлено фактори, що гальмують процеси 

формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот. Усі фактори розділено 

на три групи: технологічного (технічного), особистісного та соціального 

характеру. До технічних респонденти зараховують високу вартість Інтернет-

трафіку, його низьку швидкість, відстежування інформації в соціальних 

мережах, злами електронної пошти, порушення політики конфіденційності 

адміністраторів соціальних мереж. До факторів особистісного характеру – 

відсутність фізичного контакту у віртуальному середовищі, спам, некоректні 

оцінки та дописи сторонніх осіб, відсутність знань і досвіду з інформаційних 

технологій (особливо це стосується людей старшого і похилого віку). Серед 

соціальних факторів – обмеженість у використанні соціальних мереж, низький 

рівень структурованості віртуальних структур, нетривалий час їхнього 

існування, брак об’єднавчих, системоформуючих чинників. 

Реалізація соціального потенціалу Інтернет-спільнот можлива за умови 

вільного обміну думками, вмінням, досвідом тощо. Важливим у розвитку 

соціального потенціалу (як індивідуального, так і колективного) є усвідомлення 

значущості того, що можна зробити разом корисну справу для місцевої 

громади, суспільства, країни загалом. Потенціал Інтернет-спільнот зростає, 

якщо вони виходять за межі вузькоспеціалізованих інтересів, об’єднуючись із 
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іншими соціальними акторами у розбудові громадянського суспільства, 

реалізації освітніх програм чи контролю за діями владних органів. Помітно 

зростає зацікавленість в Інтернет-спільнотах з боку представників бізнес-

структур, що стимулює процеси з розвитку Інтернет-магазинів, комерції тощо. 

 

ВИСНОВКИ  

 
У висновках дисертаційної роботи формулюються основні результати, 

отримані на основі узагальнення теоретичних підходів та аналізу емпіричних 

досліджень. Визначається здобуток дисертанта у вирішенні поставленої 

проблеми й перспективи подальшої розробки дисертаційної тематики. 

У дисертації на теоретичному й емпіричному рівнях досліджено 

особливості формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот, виходячи 

передусім, із концептуального (базового) розуміння поняття «спільнота». 

Маючи тривалу історію існування та наукового обґрунтування в соціологічній 

думці, в умовах глобалізованого суспільства і розвитку Інтернету, спільнота 

набуває нових соціальних рис через діяльність соціальних акторів, які 

ініціюють колективну соціальну дію, а в кінцевому випадку змінюють 

соціальну реальність. 

На підставі аналізу наукового дискурсу спільнот констатовано, що в 

умовах віртуальних взаємодій відбувається перехід від домінування первинних 

відносин (уособлених сім'ями та громадами) до вторинних (уособлених 

об'єднаннями) з подальшим розвитком третинних відносин (уособлених 

«персоналізованими спільнотами»). В основі останніх лежать особливі 

організаційні форми соціальних мереж, що створюють альтернативу жорстким 

ієрархічним утворенням. Поява Інтернет-спільноти як нового соціального 

феномену відкриває шлях до подальших наукових теоретизувань щодо їхнього 

місця в сучасному суспільстві. Підкреслено, що Інтернет-спільнота – це певним 

чином організована соціальна структура, яка вирізняється специфічною 

формою контролю й управління; побудована на певній технологічній 

платформі та спрямована на задоволення індивідуальних та/або колективних 

потреб її учасників. Основними цілями діяльності Інтернет-спільноти є 

задоволення не лише потреб у спілкуванні та приналежності, але й збереження 

ідентичності її учасників, допомога у досягненні інструментальних цілей та 

перетворення потенціалу особистості у соціальний потенціал спільноти. 

Розгляд існуючих критеріїв класифікації Інтернет-спільнот дав змогу на 

теоретичному рівні запропонувати їх авторську типологію на підставі способу 

формування та реалізації індивідуального/ колективного соціального 

потенціалу її учасників. Соціальний потенціал Інтернет-спільнот у роботі 

аналізується, передусім, із позиції теорії соціального капіталу, яка розглядає 

соціальний капітал як запас блага, що має певну вартісну оцінку. Соціальний 

потенціал – це, свого роду, можливості (індивідуальні, колективні), що 

набувають реального змісту завдяки здібностям соціального актора. Соціальний 

потенціал Інтернет-спільнот пов’язаний із їхньою взаємодією з іншими  

соціальними структурами. Індивід вступає в Інтернет-спільноту, маючи певний 
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унікальний набір особистісних ресурсів (рівень довіри, характер соціальної 

взаємодії та сукупність комунікативних компетенцій), які в підсумку стають 

ресурсами усієї спільноти. Дисертантом виокремлено конкретні індикатори 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот, до яких віднесено потреби, 

очікування, знайомства, знання, цінності, компетенції.  

Соціальний потенціал Інтернет-спільноти – це не проста сума 

особистісних соціальних потенціалів. У цьому випадку доцільно говорити про 

емерджентні властивості соціального потенціалу, тобто такі властивості, які 

характеризують все соціальне утворення, а не окремі його складові. 

Емерджентні властивості передбачають визначену кількість ресурсів індивідів 

та чисельність зв’язків між членами Інтернет-спільноти, тривалість і характер 

онлайн-взаємодій, кількісні та якісні характеристики колективної дії учасників. 

Формування Інтернет-спільнот – це стадійний процес (у дисертаційній 

роботі обґрунтовується виокремлення п’яти етапів), на який мають вплив не 

лише безпосередня діяльність соціальних акторів, їхні інформаційно-

комунікативні компетенції, але й організаційна інфраструктура того чи іншого 

мережевого співтовариства. Важливим аспектом у розумінні сформованості 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот є показник довіри. Абсолютна 

недовіра спроможна заблокувати процес формування спільнот уже на ранніх 

стадіях і є свідченням відсутності сформованості колективного «Ми» як такого. 

Емпіричне дослідження процесів формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот на регіональному рівні виявило низку поведінкових 

тенденцій та стримувальних чинників, які розділені в дисертації на три групи: 

технологічного (технічного), особистісного і соціального характеру. Особливу 

увагу звернено на чинники технічного характеру, що пов’язані з 

впровадженням Інтернету, його вартістю та забезпеченням анонімності 

користувачів Інтернет-мереж. Серед поведінкових тенденцій зафіксовано 

нарощування за останні 2-3 роки соціального потенціалу Інтернет-спільнот 

особливо серед молоді. Констатовано, що соціальний потенціал Інтернет-

користувачів значною мірою зосереджений на інформаційно-комунікативній 

складовій, що побудована на звичному обміні інформацією, підтримці зв’язку з 

рідними. Активні соціальні дії у відстоюванні громадянських прав, державних 

чи професійних інтересів наразі мало представлені серед закарпатських 

користувачів соціальних мереж. Не повною мірою Інтернет-спільнотами 

Закарпаття використовуються можливості та потенціал віртуальних мереж для 

цілей реалізації власних бізнес-ідей та проектів, електронної комерції. 

Отримані емпіричні дані та їх аналіз дав змогу визначити передумови 

реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот. Такими передумовами 

виступають нова темпоральність, широка стратифікація та диференціація, що 

обумовлюють становлення та організацію структур спілкування спільнот в 

рамках соціального цілого. Особливого значення передумови реалізації 

соціального потенціалу набувають при утворенні таких Інтернет-спільнот, як 

освітні (онлайн-курси, дистанційні конференції), фінансові (Інтернет-

магазини), медичні (спільноти для консультацій щодо рідкісних хвороб), 

професійні (спільноти для обговорення вузькоспеціалізованих проблем).  
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АНОТАЦІЯ 

 

Афанасьєв Д. М. Формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот 

(на прикладі Закарпатської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – 

спеціальні та галузеві соціології – Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертацію присвячено визначенню специфіки формування та шляхів 

реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот. З’ясовано концептуальні 

підходи та класифікації соціальних спільнот в соціологічному дискурсі, 

проаналізовано специфіку Інтернет-спільнот як об’єкту соціологічної науки; 

охарактеризовано типологію сучасних Інтернет-спільнот; вказано специфіку 

соціального потенціалу на прикладі такої новітньої соціальної структури як 

Інтернет-спільноти; виокремлено структурні елементи потенціалу Інтернет-

спільнот; описано емпіричний досвід аналізу соціального потенціалу Інтернет-

спільнот в Україні та за кордоном; з’ясовано особливості формування 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот на регіональному рівні; розкрито 

передумови реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот. 

Ключові слова: спільнота, Інтернет-спільнота, Інтернет, соціальний 

потенціал,  емерджентні властивості, соціальний капітал, соціальні ресурси.  

http://www.ispp.org.ua/podiy_37.htm
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АННОТАЦИЯ 

 

Афанасьев Д.Н. Формирование социального потенциала Интернет-

сообществ (на примере Закарпатской области). - Рукопись. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 – специальные и отраслевые социологии – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена определению специфики формирования и путей 

реализации социального потенциала Интернет-сообществ. Раскрыты 

концептуальные подходы и классификации социальных сообществ в 

социологическом дискурсе, проанализирована специфика Интернет-сообществ 

как объекта социологической науки; охарактеризованы типологии современных 

Интернет-сообществ; указана специфика социального потенциала на примере 

такой новой социальной структуры как Интернет-сообщества; выделены 

структурные элементы потенциала Интернет-сообществ; описан эмпирический 

опыт анализа социального потенциала Интернет-сообществ в Украине и за 

рубежом; выяснены особенности формирования социального потенциала 

Интернет-сообществ на региональном уровне; раскрыты вероятные 

предпосылки реализации социального потенциала Интернет-сообществ. 

Ключевые слова: сообщество, Интернет-сообщество, Интернет, 

социальный потенциал, социальный капитал, социальные ресурсы. 

 

SUMMARY 

 

Afanasiev D. Formation of Social Capacity of Internet communities 

(exemplified by Transcarpathian Region). – Manuscript. Thesis for a Candidate’s 

degree in sociological sciences on a speciality 22.00.04 – special and branch 

sociologies. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017 

The thesis is devoted to the definition of the specificity of formation and ways to 

implement the social potential of the Internet community. The research paper describes 

sociological approaches to the analysis of the evolution of societies. Preconditions for the 

formation of the Internet community as a voluntary association, mediating by technical 

component have been demonstrated. The thesis specifies three main research strategies 

of Internet communities – phenomenological, the network approach and the theory of 

capital.  

Internet community is considered as a certain way of organization of the social 

structure. It is based upon networked individualism (a phenomenon which manifests itself 

in the process of personality’s socialization using the Internet and motivating individual 

search for necessary information, experience exchange and acceptance of important 

decisions), whose members come into a virtual interaction on the basis of individual or 

collective needs, the realization of which does not always correspond to the objectives of 

the functioning of the community. It is different from other societies with specific form of 

monitoring and control, based on a specific technological platform. 
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It has been offered to separate two types of Internet communities based on the 

satisfaction of needs: those that form collective capacity of the social community and 

individual capacity of participants of the community. 

The thesis specifies the term «social capacity» as the abilities of social actor in 

general, which do not depend on their usage in government relations, material or non-

material production. Social capacity is not aimed at development of norms or rules, but at 

satisfaction of specific individual or collective needs. Social capacity as a structural 

feature of the network, acts as a kind of an indicator of efficiency and functionality of the 

Internet communities. Accumulation, implementation and reproduction of social capacity 

in Internet communities depend on the network configuration of relations between actors, 

their objectives, level of mutual trust, self-organizational features, self-behavior strategies, 

informational and communicational skills etc. 

The paper highlights specific indicators of social capacity of the Internet community, 

which include needs, expectations, familiarity, knowledge, values, competencies etc. 

Formation of social capacity of Internet communities includes implementation of several 

consecutive stages, namely: 1) participation of members to form social capacity of 

Internet communities; 2) assessment of needs in formation of capacity and resources; 3) 

assessment of possible outcomes of social capacity formation; 4) activities to increase 

permanent social capacity; 5) formation evaluation of social capacity of Internet 

communities. 

Empirical studies of social capacity formation of Internet communities on the 

regional level (mainly Transcarpathian region) have revealed a number of behavioral 

trends and limiting factors that are divided into three groups: technological (technical), 

personal and social character. 

The empirical data and their analysis allow defining the following prerequisites in 

implementing social capacity of the Internet community: a new temporality, wide 

stratification and differentiation that contribute to the formation and organization of 

communication structures in communities. Prerequisites for social capacity 

implementation gain special value when they form Internet communities of educational 

(online courses, distance conferences), economic (online shops), health (communities to 

advise on rare diseases), professional orientation (communities to discuss highly 

specialized problems). 

Key words: community, Internet community, Internet, social capacity, social capital, 

social resources. 
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