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ВСТУП 

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.  
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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. 

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.  
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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; 
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 охарактеризувати типологію сучасних Інтернет-спільнот, підходи до 

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.), 
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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; 

 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. 
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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. 
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Визначено, що Інтернет-спільнота є соціальною структурою, заснованою на 

мережевому індивідуалізмі (феномен, який проявляється в процесі 

соціалізації індивіда при 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. 
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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.  

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. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ 

 

1.1. Теоретичні підходи до інтерпретації поняття соціальних спільнот у 

соціологічному дискурсі   

 

Науково-технічний прогрес набув пришвидшеного темпу наприкінці ХХ 

століття та окреслив риси нового етапу розвитку соціуму, інновацій в галузі 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, що суттєвим чином 

вплинули на характер життєдіяльності індивіда в середовищі соціальних 

утворень, змінили систему ціннісних орієнтацій, окреслили шляхи реалізації 

особистісного потенціалу в соціальних структурах тощо. Макросоціальний 

ефект цих змін, насамперед, зумовлений появою Інтернету, що знаменує 

собою нову еру в ментальності, з домінуючою цінністю різноманітних 

повідомлень, переходом від принципу обумовленості соціальної організації 

фактом спорідненості або локальності до домінування принципу 

добровільності у соціальних взаєминах.  

Провідну роль у подальших трансформаціях соціальних відносин 

відіграють Інтернет-спільноти, поширення та урізноманітнення яких стали 

предметом уваги соціологів. Хоча Інтернет-спільноти і вважаються достатньо 

новим явищем у соціальному житті, їхні зачатки слід співвідносити з 

процесом формування людських структур.  

Сам термін «спільноти»  відомий достатньо давно й пов’язаний з ім’ям 

Ч. Галпіна [161], який розрізняв сільські громади з точки зору їхні ролі в 

справах торгівлі та зон обслуговування, що оточували центральні поселення. 

З тих пір кількість різних тлумачень спільноти стрімко зростало. Одні з них 

зосереджені на спільноті як географічній зоні, другі – на групі людей, які 

живуть у конкретному місці, треті розглядають спільноту як явище 

суспільного співіснування. 
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До середини ХХ століття представники західної соціології виражали 

позитивістський підхід до розуміння спільнот. Утвердилося традиційне 

розуміння критеріїв, за якими визначають спільноти [160].
 
 

Простір. Територіальне об’єднання або спільноту можна розглядати 

через призму географічного фактору, який виступає інтегруючою силою. 

Такий підхід до спільноти сприяв появі багатьох наукових розробок – 

спочатку в соціологічних розвідках і зовсім недавно в дослідженнях 

«локальності» (часто з акцентом на просторове розділення праці).  

Цінність. Даний критерій виносить в ролі головних об’єднавчих 

факторів для спільноти не місце, а інтерес, або «ціннісний вибір». Вони 

пов’язують між собою такі характеристики, як релігійні переконання, 

різновид занять або етнічне походження. Таким чином, говорять про 

«католицьку громаду», «спільноту рибалок» або «китайську громаду». 

Спільноту взагалі можна розглядати навіть як цінність, бо вона цілком може 

бути використана для об’єднання ряду елементів, таких як, наприклад, 

солідарність, відданість, взаємність і довіра.  

Співучасть. Цей критерій дозволяє виокремити спільноту на основі 

відчуття прихильності до місця, групи або ідеї (іншими словами, присутність 

«духу спільноти»). У своїй найбільш повній формі «спілкування» 

характеризують виявом глибокої щирості. Такою щирістю характеризують і 

взаємодію людей на основі християнської етики. 

Цей підхід дозволяє емпірично операціоналізувати поняття «спільнота» 

через відповіді на такі питання: де, на підставі чого і з якою інтенсивністю 

утворюється спільність.  

Один із засновників соціології Ф. Тьоніс першим звернув увагу на те, 

що взаємна підтримка та згода є основою для побудови справжньої 

спільноти. Він визначає спільноту як сукупність індивідів, засновану на 

загальній волі, спорідненості крові або місця, володінні та користуванні 

спільними благами, де панує порозуміння, одностайність [105, c.262].  
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Важливим у міркуваннях Тьоніса є позиція, аби для того, щоб 

спільноту можна було мислити як існуючу для себе єдність і в можливих 

стосунках із частинами самих єдностей як такими, спільнота мусить 

пройти фазу, в якій вона ще не виокремлена з більшості об’єднаних у ній 

та її логічно конституюючих воль, і виявити себе в одній особливій,  

тривалій волі – байдуже, чи це одностайна воля всіх, чи деяких її 

частин. У межах великих культурних еволюцій протистоять одна одній дві 

доби – доба спільнот і доба суспільства, причому доба спільноти передує 

добі суспільства. Першу характеризує соціальна воля у формі 

одностайності, звичаю і релігій; другу – соціальна воля у формі конвенції, 

політики і громадської думки. Цим поняттям відповідають способи 

зовнішнього сумісного життя. 

Роботи Е. Коена, щодо вивчення відчуття приналежності і прихильності 

стали важливим доповненням теорії спільнот. «Спільнота» відіграє важливу 

символічну роль щодо вироблення у людей відчуття приналежності. 

Реальність спільноти, стверджує Коен, полягає в сприйнятті життєздатності 

своєї культури. «Люди символічно будують спільноту, що робить її 

ресурсами і сховищем сенсу і референта їхньої ідентичності» [132].  

З розвитком ринкових відносин відбуваються структурні зміни в 

соціальних утвореннях. На думку У. Корнблюма, «фірма та корпорація 

замінили сім’ю, сусідів, гільдії як домінуючі економічні інститути. Селянин 

продає землю та вирушає у місто, щоб продати свою робочу силу за 

заробітну плату» [146, c.170]. Низка дослідників (Е. Дюркгейм, У. Лоуренс, 

Л. Морган, Ф. Шерер) вважали спільноти на основі сусідства «загубленими», 

пов’язували зниження відчуття спільності з розвитком індустріалізму [149].  

Важливим етапом становлення теорії спільнот слід вважати доробок 

американського дослідника Б. Андерсона, який ввів поняття «уявні 

спільноти» (як приклад він аналізує націю). Б. Андерсон розглядав націю як 

соціально сконструйовану спільноту, уявлену людьми, що сприймають себе 

як її частину. Уявну спільноту відрізняють від реальної, тому що вона не 
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може бути заснованою на повсякденному міжособистісному спілкуванні її 

учасників. Всі, хто належить до нації, зберігають у своїй свідомості 

ментальний образ своєї тотожності. Нація є уявна, «оскільки члени навіть 

чисельно найменшої нації ніколи не знатимуть більшості своїх побратимів по 

нації, не зустрічатимуться з ними і навіть не будуть чути про них, у той час 

як в уяві кожного з них живе образ їхньої спільноти».  

Ці спільноти є уявними, обмеженими і разом з тим – суверенними. 

Обмежені – тому що нація завжди має на увазі існування інших націй. Нація 

– це не все людство, і специфіка її феномену саме в протиставленні іншим 

націям. Суверенні – тому що нації завжди прагнуть до автономії. Запорука 

цієї автономії – суверенна держава. Крім того, нації є співтовариствами тому 

що «незалежно від фактичної нерівності й експлуатації, які в кожній нації 

можуть існувати, нація завжди розуміється як глибоке, горизонтальне 

товариство…» [3, c.30-32].  

Пізніше поняття «уявні спільноти» стали поширювати на інші види 

соціальних структур з горизонтальними зв’язками – релігійні спільноти, 

Інтернет-спільноти тощо. На нашу думку, даний підхід ще не володіє 

аналітичним потенціалом розгляду соціальних структур. 

Дж. Дьюї у книзі «Демократія і освіта» висловив думку, що спілкування 

має визначальне значення для формування спільноти, будь-які види 

людських спільнот містять функцію навчання, існують критерії, що 

дозволяють визначити міру педагогічної цінності будь-якого виду 

соціалізації, тої чи іншої спільноти. При цьому Дьюї не обмежував свій 

аналіз лише географічно близькими групами, а розглядав і можливість 

існування віртуальних спільнот. 

 На його думку, люди живуть у спільноті завдяки тому загальному, що є 

між ними, а спілкування – той спосіб, завдяки якому вони знаходять це 

загальне. Також він вважав, що окремі люди не утворюють суспільства, 

перебуваючи поряд одне з одним чисто просторово, так само як людина не 
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перестає відчувати впливу суспільства, віддалившись від інших людей на 

певну відстань [135]. 

Приблизно з середини ХХ століття позитивістська парадигма перестає 

бути домінуючою у західній соціології, бо з’являються підходи, що прагнуть 

поєднати об’єктивістський та суб’єктивістський підходи. Ряд дослідників, які 

погоджувались з тезою, про те, що модель місцевості, де проживали 

спільноти з тісними взаємозв’язками (Gemeinschaft), була втрачена 

безповоротно, вважали, проте, що самі спільноти не зникли і зазнали 

радикальних змін. Цей підхід отримав назву «перетвореної спільноти».  

Однією з концепцій пояснення характеру взаємовідносин у спільноті є 

дослідження С. Фішера, який припускає, що різноманітність людського 

життя фактично збільшує кількість соціальних зв’язків, що може бути 

пояснено через домінування принципу добровільності – людина має більшу 

свободу у виборі партнерів, на відміну від імперативних відносин у родині та 

санкціонуванням поведінки. Фішер пояснює, що кількість добровільних 

зв’язків зростає за рахунок «традиційних» недобровільних зв’язків, 

наприклад, заснованих на факті спорідненості [140, c.13-19]. 

Прихильники теорії «перетвореної спільноти» (Р. Фінке, Е. Гест, 

Р. Старк) стверджують, що кількість добровільних зв’язків у спільноті 

зростає через процеси урбанізації та технологізації [139, c.203-218]. 

З 90-тих років ХХ століття проголошують течію, що пророчить невідоме 

майбутнє суспільним утворенням через неможливість принципу 

добровільності насправді об’єднати індивідуумів. У. Галстон виокремив 

низку структурних моментів, які ставлять під сумнів майбутнє еволюції 

спільнот, заснованих на добровільності: надають перспективу виходу, проте 

не сприяють домінуванню окремого індивіду; виокремлюють вирішальну 

вагу взаємному пристосуванню, проте не визнають владний розподіл; 

об’єднують за особистими преференціями, проте не сприяють зобов’язанням 

один до одного і не створюють умов для віддачі.  
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Об’єднання, подібних в своїх інтересах людей, в спільноти, спричиняє 

підсилення існуючих тенденцій до фрагментації й поляризації в 

громадському житті. Більшість індивідів, які цінують свободу, схильні 

об’єднуватися з іншими, за своїми інтересами або цінностями. Проте, згодом, 

індивіди, що об’єднані спільними інтересами змінюють співпрацю на 

конфронтацію [141, c.30-36]. 

На початок ХХІ століття в поглядах західних дослідників спостерігаємо 

плюралізм у підходах до аналізу спільнот. Звертаємо увагу також на 

серйозну аргументацію соціологів щодо ключової ролі тих чи інших 

критеріїв для об’єднання людей у соціальні структури. 

Російські дослідники Ю. Качанов та Н. Шматко стверджують, що тема 

соціальної структури завжди була в центрі уваги радянської соціології. При 

цьому по суті панував «субстантивістській» підхід, який, редукуючи 

«соціальне» до «колективного», а соціальну структуру до сукупності груп, і 

визначає останні як певні онтологічно значущі «суб’єкти» історичної дії. 

Субстантивізм проголошує, що «соціальні відносини» мають бути відтворені 

з таких конструктів, як «групова (класова) свідомість», «групові інтереси», 

«солідарність», «спосіб життя» тощо. Епістемологія, на думку авторів, 

фокусує увагу соціолога на вивченні кордонів, складу, чисельності 

соціальних структур, виносячи дослідження соціальних відносин за дужки 

[54].  

На думку авторів, будь-яка практична група, будь-який соціальний 

корпус, будь-яка інституція повинні розглядатися як «згусток» або «пучок» 

соціальних відносин, бо саме вони зумовлюють об’єднання агентів у 

практичну групу або існування інституції: слід бачити в кожній практичній 

групі, кожній інституції – соціальні відносини; навіть сама тілесність агентів 

не є «дивовижним даром вічної природи», позасутнісними соціальними 

відносинами. 

Російський соціолог В. Ядов стверджує, що соціальна спільнота 

розглядається як ключова, основоположна категорія аналізу в соціології. На 
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його думку, наукова категорія «соціальна спільнота» представляється 

ключовою в окресленні предмета соціології, вона містить саморух як 

вирішальну якість, як передумову розвитку соціального цілого.  

Спільнота є першоосновою розбіжності і зіткнень інтересів соціальних 

суб’єктів, класів, інших соціально-структурних утворень і антисистемних 

соціальних рухів. Певною мірою це дозволяє пояснити і стан усталеності, 

стабільності соціальних систем, організацій, інститутів, коли вони 

відповідають загальному інтересу [126, c.12-13].  

Також В. Ядов зазначає, що поняття соціальної спільності охоплює і ті її 

різновиди, які не мають жорсткої структурної організації, не фіксовані в 

соціальній структурі, представляють дисперсну масу, об’єднуються 

загальним інтересом у тривалому або короткочасному варіанті (наприклад, 

масовий рух, аудиторія засобів масової інформації...), а також малі нетривалі 

групові утворення [126]. 

Традиції української (а ширше – пострадянської) соціологічної думки 

щодо поглядів на поняття «спільнота» найчастіше прив’язані до творчості 

Ф. Тьоніса [67; 59]. За дефініцією С. Дністрянського, спільнота є соціальним 

утворенням, що ґрунтується на певних нормах, має власні інтереси, свою 

мету і засоби для її досягнення. Спільноти володіють здатністю 

встановлювати і правові норми (наприклад, церковне право), але вони не 

можуть продукувати формальні закони, хоча саме на основі життя спільнот 

такі закони і виникають [57, c.152].  

В. Старосольський пропонував розрізняти спілки та спільноти. Поняття 

тьонісовської термінології Gemeinschaft (спільнота) у В. Старосольського 

носить автентичний характер, а Gesellschaft є характерною рисою унії. Він 

зазначає, що будь-яке людське утворення (будь то спільнота або спілка) має 

характер суспільства, бо виступає як ціле, а не тільки як проста сума 

охоплених ним елементів [102].  
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Своє тлумачення Gemeinschaft і Gesellschaft запропонував О.-

І. Бочковський, який вважав, що суспільство можна досліджувати на основі 

ґрунтовного аналізу головного його предмета – народу і нації [50]. 

Ці критерії вказують на лінійність та неперервність еволюції соціальних 

спільнот. Для пострадянської соціології характерна обумовленість існування 

спільнот часовими рамками та ситуаціями вибору. Функціонування таких 

спільнот виступає предметом соціологічної науки. Відмінність інтересів 

спільнот, об’єднаних об’єктивним становищем і через це схожими 

усвідомленнями життєвих потреб, створює альтернативу процесу 

суспільного розвитку, ставить соціум перед вибором шляху свого 

подальшого розвитку. Соціальну альтернативу створює вибір соціального 

суб’єкта, тобто його самоорганізація в діях на даному часовому відрізку 

буття. Саме соціальні спільноти як суб’єкти суспільної структури – найбільш 

важливий сьогодні предмет соціологічного пізнання [126, c.14]. 

Цікавою спробою узагальнити підходи до поняття «спільнота» 

знаходимо у вітчизняного соціолога О. Мусієздова. Проаналізувавши різні 

підходи, він резюмує: «у дослідницькій практиці вивчення спільнот зазвичай 

поєднуються різні варіанти інтерпретації, які відносяться до цілком 

конкретних і «очевидних» співтовариств, нерідко не претендуючи на 

узагальнення, що виходять за межі окремих випадків» [74, c.93].  

На нашу думку, підходи українських дослідників відрізняються від 

західних поверховістю та відсутністю передбачення майбутнього. Якщо для 

етносу або виробничого колективу (як різновидів спільнот) і характерна 

певна часова тяглість або умовний набір цінностей, то учасники форуму 

любителів фотографії навряд чи розмірковують про цінності, що їх 

об’єднали, або про кінцеву мету функціонування цього форуму.  

В українському соціологічному дискурсі відсутнє розуміння спільноти 

як «утворення навколо чогось» – це альтернатива спільнотам як утворенням 

«проти чогось» (наприклад, спротив етнічних меншин щодо політичного, 

культурного, економічного впливу титульного етносу) або «заради чогось» 
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(наприклад, відстоювання трудових прав працівниками при підготовці 

колективного договору на підприємстві).  

В цьому плані цікава може бути екстраполяція на Інтернет-спільноти, 

створені навколо технічної можливості чи нестандартного пошуку вирішення 

певної проблеми (наприклад, проведення дозвілля або лікування рідкісної 

хвороби тощо). 

Коли ми розуміємо спільноти як активних діячів, рушійних суб’єктів 

перетворень, то в такому випадку слід вживати поняття «соціальний актор». 

Соціолог М. Крозьє вважав соціальних акторів початковими «точками 

відліку» соціальних систем і аналізу соціальних феноменів. Будь-яка 

соціальна система, стверджує дослідник, існує тільки завдяки актору, який 

може її підтримувати і здатний її змінити [134]. 

До характеристик соціального актора сучасні дослідники іноді додають 

«самостійність (автономність) у прийнятті рішень, визнання з боку іншого ... 

наявність ресурсної бази, під якою розуміється сукупність матеріальних і 

нематеріальних, актуальних і потенційних засобів для досягнення 

поставлених цілей» [118, c.30-42]. 

М. Крозьє розглядав акторів - головних учасників управлінського 

процесу – в просторі зв’язків і взаємодій. Концепція управління М. Крозьє є 

акторорієнтованою і полягає в такому: соціальні актори, виходячи зі своїх 

особистих цілей, але одночасно з цим усвідомлюючи необхідність 

досягнення загальної мети, вступають у соціальні дії (і взаємодії), які 

проявляються в ігровій формі. Цей процес включає в себе організацію, 

контроль (з боку кожного актора за ступенем участі інших), координацію 

процесу досягнення поставлених цілей [134]. 

Таким чином, соціальна солідарність акторів в управлінні обумовлює 

ефективність роботи суспільства, з одного боку, а з другого – дає можливість 

кожному актору намагатися задовольнити свої особисті потреби. 

Актори є відносно автономними раціональними суб’єктами, які ведуть 

переговори, вступають у кооперацію між собою з метою вироблення стратегії 



20 
 

 

поведінки. Актори здатні на розрахунки, маніпуляції, вони адаптуються і 

діють залежно від обставин, що склалися. Вони ініціюють колективну 

соціальну дію і, так чи інакше, змінюють або маніпулюють об’єктами чи 

суб’єктами цієї соціальної реальності. 

Поведінка акторів – це можливі функціональні дії, які вчиняються з 

метою об’єднання з іншими спільнотами, мобілізації колективної 

солідарності та проявляється в двох аспектах: наступальному та оборонному. 

Поведінка акторів активно, прямо або опосередковано спрямована на 

розширення свого поля свободи, тобто своєї здатності діяти. 

В організованій соціальній дії (взаємодії) актор виходить зі своїх 

власних потреб, намірів, інтересів, уявлень про стратегії інших і 

інтерпретації ситуації взаємодії. При недотриманні двох умов соціальної 

взаємодії – зміна ролі і орієнтація на інших – актори переходять до 

маніпуляції – прихованим впливам з метою домогтися реалізації своїх 

потреб, інтересів і вибудовування найбільш ефективних стратегій. 

Важливим аспектом життєдіяльності спільнот є фактор інтеграції 

індивідів у ці структури. Соціальна спільнота, соціальна група, соціальний 

клас, суспільство – різні форми інтеграції індивідів у соціальні структури. 

Так, наприклад, Г. Спенсер визначає залученість індивідів як перехід від 

простого до комплексного [100].  

Ч. Міллс, як один з основоположників ліворадикального напрямку в 

західній соціології, розглядає впорядкованість як основи інтеграції, 

натякаючи на важливості адміністративного ресурсу, соціального контролю в 

досягненні згуртованості суспільства [69]. В рамках авторської теорії 

соціальної стратифікації, П. Сорокін вбачає базисом інтеграції індивідів в 

соціум міру їхньої тотожності (подібності) та характер цієї тотожності [99].  

Відповідно до поглядів Т. Парсонса, процес соціальної включеності, як 

невід’ємної частини соціалізації, концентрується в «усуспільненні» культури, 

коли індивід абсорбує загальні цінності в процесі діалогу з «собі подібними» 

[155]. Е. Гіденс описує інтеграцію як структурований взаємозв’язок між 
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індивідуальними та/або колективними суб’єктами, що побудована на 

взаєминах певної автономії і детермінованості процесу комунікації учасників 

[24]. 

Процес соціальної інтеграції постає з двох складових: єдності 

різноманітності та формування цілісності на основі збігу цілей та інтересів. 

Соціальну інтеграцію найчастіше розуміють як стан і процес об’єднання 

соціальних явищ у єдине ціле, співіснування різних елементів суспільства 

разом, у тому числі, як процес гармонізації відносин між різними 

соціальними групами. Процес становлення і підтримки соціальних взаємодій 

і взаємин між агентами – одна з функціональних умов існування та рівноваги 

соціальної системи поряд з адаптацією, досягненням мети і збереженням 

ціннісних зразків (Т. Парсонс) [155, c.45].  

Соціальну інтеграцію позначаємо як характеристику єдності цілей, 

інтересів різних суспільних утворень, індивідів. У цьому випадку 

синонімічними термінами до неї в різних аспектах є згода, соціальна 

згуртованість, солідарність, входження індивіда в спільноту, партнерство. 

Природним варіантом її абсолютизації виступає синкретизм (стан, коли 

індивід цінний не стільки сам по собі в соціумі, скільки залежно від того, до 

якої спільноти, групи, організації він належить). Індивіда розглядаємо як 

елемент певного цілісного утворення, його цінність визначається внеском у 

ціле (спільноту).  

Соціальна інтеграція, таким чином, означає наявність упорядкованих 

відносин між індивідами, групами, спільнотами тощо. Так, П. Сорокін 

вважає, що дослідження будь-якої інтегрованої системи соціокультурних 

явищ показує, що всі основні її елементи є взаємозалежними з різним 

ступенем інтенсивності, в той же час у неінтегрованих і дезінтегрованих 

соціокультурних скупченнях не можна знайти такий взаємозв’язок [99, 187-

188]. 

Порівнюючи різні співтовариства, лауреат Нобелівської премії 2009 

року економіст та соціолог Е. Остром виявила, що групи, які вміють 
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належним чином інтегрувати своїх членів та вибудовувати їхню поведінку, 

диференціюються такими основами організації: чіткість меж; узгодження 

правил, які регулюють користування загальними благами, з місцевими 

потребами і умовами; можливість для людей, яких стосуються ці правила, 

змінювати їх; повага з боку зовнішньої влади прав членів громади щодо 

створення ними власних правил; наявність механізму стеження за 

поведінкою членів громади; різні заходи впливу; легкий доступ членів 

громади до механізмів вирішення спорів; багаторівневий контроль над 

суспільними ресурсами, що входять до більш великої системи, у сферах 

присвоєння, постачання, стеження, зміцнення, вирішення спорів та 

управління [155, c.13]. 

У суспільствах, що трансформуються, спостерігають 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 

тощо). 

В рамках класичної соціології очевидними аспектами згуртованості 

спільноти є насамперед процеси соціальної інтеграції, інклюзії та 

солідаризації громадян. Механізм соціальної інтеграції є підвалинами будь-

якого процесу в середині соціальної структури, тому, наприклад, може стати 

чинником соціальної інклюзії, а також тісно пов’язаний з соціальною 

солідарністю, яку створюють за допомогою і на основі згуртування індивідів.  

Солідаризація визначається нами як єдність експектацій і вчинків, 

сукупність дій щодо взаємодопомоги і підтримки учасників соціальної 

спільноти, які беруть участь у спільній діяльності на основі єдності інтересів 

і необхідності досягнення загальних групових цілей. Висока міра соціальної 

згуртованості обумовлена успішною реалізацією процесів соціальної 

інклюзії, соціальної інтеграції, соціальної солідарності. 
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Фактично соціальна інтеграція виступає початковим етапом соціального 

згуртування, що обумовлює її соцієтальну цінність. Е. Афонін та 

А. Мартинов стверджують, що соціальна інтеграція пов’язана з етапом 

сталого розвитку суспільства, становленням стійкої системи взаємин між 

його різними групами, органічною єдністю функціонування нормативних і 

культурних регулятивних механізмів.  

Роль емпіричного критерію визначення такого стану може відігравати 

сталість соцієтальних характеристик. У той же час, процес соціальної 

дезінтеграції, який детермінує рухливий стан суспільства, супроводжується 

розпадом соціального цілого на окремі частини, аномією, кризою спільних 

цінностей та інтересів, руйнуванням механізмів соціального контролю. Проте 

емпіричний аналіз соцієтальних характеристик засвідчує, що вони 

перебувають у стані флуктуації [10]. 

Інтегроване та дезінтегроване суспільство відрізняються між собою за 

ступенем розшарування соціальних спільнот. Становище соціальної 

спільноти визначають згідно з її позицією та функціями. Позиції чоловіків та 

жінок, старшого та молодого покоління, освічених та неосвічених, зайнятих 

та безробітних сприяють утворенню соціальних структур. Позиції окремих 

соціальних груп утворюють соціальні структури, а позиції інших 

утворюються соціальними структурами.  

На думку Н. Коваліско, індивіди мають реальні або примарні шанси 

посісти привабливі для них позиції чи бути витісненими на непривабливі, 

тією чи іншою мірою мають відчуття власної позиції в соціальному просторі, 

здатні розвинути усвідомлення обмежень та можливостей, що притаманні 

їхній локалізації [56, c.29].  

Соціальні позиції та соціальні статуси соціальних спільнот та зв’язки 

між ними визначають характер соціальних відносин. На основі близькості 

соціальних статусів, що встановлюють потенційну можливість участі 

індивідів у відповідних видах діяльності, формуються складніші 

структурні елементи суспільства – соціальні групи, які являють собою 
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відносно стійко сформовану сукупність людей, об’єднаних на основі 

загальних соціально значущих ознак. 

Процеси соціальної інтеграції/дезінтеграції впродовж XX століття 

привертали увагу різних теоретичних, ідеологічних побудов. Їх розрізняють 

за рівнем систем (особистість, спільнота, соціальна група, суспільство). 

Особистість – головна альтернатива соціальних структур. Її інтеграція в 

соціальні структури відбувається примусово або під впливом різноманітних 

потреб. Як структурна одиниця особистість являє собою єдність біологічних 

та соціальних рис.  

Соціальна спільнота являє собою сукупність індивідів, які об’єднані на 

основі території, цінностей, співучасті або інших критеріїв. За рівнем 

структуризації спільнота є макросоціальною структурою, що здатна 

анігілюватися у соціальні класи або соціальні групи. Під соціальною групою 

розуміємо певну кількість людей, пов´язаних між собою соціальними 

зв´язками.  

Способом інтеграції індивідів виступає групова динаміка. На відміну від 

спільноти, соціальна група є мікросоціальною структурою, яка має 

перспективи трансформуватись у мезо- або квазіструктуру. В той же час, 

суспільство – об’єднання індивідів або їхній сукупностей на основі системи 

моральних та правових норм. За своєю суттю суспільство є макросоціальною 

структурою, де відбуваються перманентні процеси інтеграції та дезінтеграції. 

Саме суспільство може перетворюватись у зовсім нові якісні форми 

(індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, громадянське 

суспільство, інформаційне суспільство тощо). 

Слід наголосити, що соціальні спільноти є усталеними елементами 

соціальної структури суспільства. Сутнісні риси спільнот відрізняють їх 

від інших соціальних утворень. Зокрема, близькі до соціальних спільнот 

первинні та вторинні соціальні групи. Під первинною групою розуміють 

таке утворення, в якому відносини підтримуються прямими контактами, 

відбувається залучення учасників в групові події та емоційне переживання 
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цих подій, що веде учасників до високої міри ототожнення себе з групою. 

Первинній групі притаманна висока міра солідарності, гостро розвинене 

почуття «ми» [78].  

Такі групи перебирають на себе роль початкової сполучної ланки між 

особистістю та соціумом. Завдяки первинним групам індивід усвідомлює 

власну приналежність до різних суспільних утворень і потенційно може 

залучатись у взаємовідносини з усім соціумом. 

Вторинна група – це утворення, що організоване задля реалізації 

конкретних цілей, всередині цієї групи слабко представлені емоційні 

взаємини, в ній превалюють практичні контакти, зазвичай певним чином 

опосередковані. Члени вторинної групи мають інституціоналізовану систему 

взаємин, діяльність такого утворення врегульована внутрішніми нормами.  

Слід зазначити, що первинна група завжди спрямована на підтримку 

взаємин між її членами, проте, вторинна група орієнтована на певну ціль. 

Між членами вторинних груп заздалегідь чітко розподілені не тільки способи 

комунікації, але і ролі. Комунікація в цих групах опосередкована різними 

технічними засобами і тому носить формалізований характер. Вторинні 

групи переважно існують у вигляді формальних і великих груп, що 

характеризуються інституціоналізованою системою відносин. Існування 

вторинних груп у формі малої групи хоча і не заперечується, проте є вкрай 

рідким явищем.  

Підводячи підсумок, можна підкреслити такі положення. 

По-перше, теорія соціальних спільнот є відносно самостійним напрямом 

аналізу соціальних структур. Вона сформована на підставі ідей Ф. Тьоніса 

(спільноти Gemeinschaft та Gesellschaft), Ч. Галпіна, Е. Коена, Б. Андерсона, 

Ф. Шерера, С. Фішера та інших. Автори на основі власних уявлень 

виокремлюють ті чи інші сутнісні характеристики соціальних спільнот, що 

можуть бути причиною ускладнень методичного змісту у прикладних 

дослідженнях характеру функціонування різних спільнот. 
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По-друге, дослідницькі підходи до трактування соціальних спільнот 

досить різноманітні, однак в усіх спостерігаються загальні моменти: 

соціальна спільнота розглядається як сукупність індивідів,  які об’єднані 

або спільною територією, або на основі цінностей, або співучасті 

(можливе поєднання цих підстав); спільноту характеризує спільна воля, 

відчуття приналежності, добровільність відносин; функціонування 

спільнот засноване на механізмах соціальної інтеграції, соціальної 

інклюзії та солідаризації її учасників; становище соціальної спільноти 

визначають її позицією та функціями. 

 

1.2. Інтернет-спільноти як об’єкт соціологічного аналізу 

 

Класична соціологічна парадигма в останній чверті XX - початку XXI 

століття з появою Інтернету як нового середовища функціонування спільнот 

зіткнулася з проблемою адекватної методології дослідження нового 

соціального феномену.  

Релевантність традиційних соціологічних концепцій для пояснення 

відносин, що почали складатись в умовах віртуального простору, була 

піддана сумніву. Теорії спільнот, що базуються на соціологічних 

концепціях ХІХ – першої половини ХХ століття, об’єктивно не здатні в 

повній мірі пояснити вплив віртуальної та технологічної складової на 

суспільні відносини. Ця обставина зумовила необхідність переосмислити 

усталені підходи щодо аналізу спільнот відповідно до реалій простору 

мережі Інтернет. Вивчення нового типу спільнот довелося адаптувати 

разом з появою новітніх технологій.  

І. Кононов вважає, що завдяки Інтернету в повсякденному житті 

українця відбулась революція. На його думку, «локуси повсякденних 

взаємодій стали пульсуючими, то зводячись до реального фізичного місця 

перебування індивіда, то стаючи транскордонними, об’єднуючи 

знайомих, розкиданих по всій планеті. Платою за такий порятунок 
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соціальних зв’язків стало їхнє спрощення, полегшення. У різних 

соціальних процесах (виборчих, культурних і т.д.) головну роль почали 

відігравати слабкі ситуаційні зв’язки» [60].  

Українська дослідниця О. Горошко звертає увагу на еволюцію 

мережі Інтернет як майданчика для появи та розвитку онлайнових 

спільнот. На її думку, утворення соціального вебу уможливилось за 

сприяння парадигмального зрушення в концепціях розвитку Всесвітньої 

мережі та переходу від вебу 1.0 до вебу 2.0, що відмітився такими 

рисами: ті, хто були користувачами, стали творцями контенту, надано 

ширші можливості щодо спілкування і колективної діяльності між 

Інтернет-користувачами, сприяло створенню та редагуванню спільного 

веб-контенту.  

Ці риси допомогли перетворити другий веб на своєрідну платформу 

кооперації, своєрідну цифрову глобальну дошку, яка розташована у 

глобальному селі. Якщо у вебі 1.0. користувач міг пасивно споживати лише 

інформацію, розміщену автором на сайті, то за сприяння технологіям вебу 

2.0, він міг перетворитись на її співавтора, який здатний  вносити зміни, 

коригування контенту, оцінювати комерційні продукти, задавати питання та 

використовувати зворотний зв’язок з експертним співтовариством. Через це, 

контент, який створюється користувачами, стає магістральним каналом 

соціальної комунікації [29, c.108-109]. 

Вперше на проблему утворення Інтернет-спільнот звернули увагу 

американські дослідники М. Паркс, К. Флойд, С. Калхун, К. Парсел, 

К. Серуло та інші. Технологічна опосередкованість і фізична 

непредставленість учасників спільноти (опосередковані Інтернетом 

відносини між членами спільноти позначаються як «парасоціальні») 

створюють лише ілюзію близькості, тим часом справжні спільноти можуть 

формуватися лише на основі соціальних інтеракцій «обличчя до обличчя» 

[129, c.107].  
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В умовах віртуального простору виникають непереборні обмеження для 

розвитку сутнісних властивостей і характеристик, які є притаманними 

традиційним спільнотам, тому Інтернет-спільноти необхідно досліджувати як 

«псевдоспільноти». Окрім того, надмірна участь індивідів у подібних 

віртуальних утвореннях у більшості випадків призводить до їхньої 

ізольованості у фізичному просторі [154, c.83].  

Соціолог К. Парсел стверджує, що фізичну присутність учасників 

процесу взаємодії не слід розглядати як єдиний критерій виміру глибини 

соціальних інтеракцій, більш значущими параметрами, що 

характеризують соціальну інтеракцію, слід визнати інтенсивність і форми 

взаємодії. «Віртуальні інтеракції, незважаючи на технологічну 

опосередкованість, можуть бути не менш глибокими й емоційно 

насиченими, ніж безпосередні контакти. Більш того, фізична присутність 

учасників не завжди гарантує глибину й емоційну насиченість взаємин. 

Уявіть масове скупчення людей, що зібралися з приводу якого-небудь 

заходу. Незважаючи на фізичну близькість, їхні інтеракції певним чином 

обмежені груповими процесами» [156].  

Для вирішення подібних наукових протиріч К. Серуло, пропонує 

переглянути деякі базові соціологічні терміни, наприклад, такі, як 

«соціальні інтеракції», «соціальні зв’язки» і «емпіричний досвід». Разом з 

тим, ґрунтуючись на своїх численних емпіричних дослідженнях Інтернет-

спільнот Серуло констатує: «більш ретельне дослідження віртуальних 

мережевих спільнот свідчить, що, незважаючи на технологічну 

опосередкованість взаємозв’язків у віртуальних спільнотах, в них так 

само можуть формуватися не менш значимі і емоційно насичені 

взаємини» [131, c.49].  

А. Малхасян виокремлює три методологічні підходи в дослідженні 

Інтернет-спільнот, які стали користуватися найбільшою популярністю – 

феноменологічний (в його рамках етнометодологічний), мережевий та теорія 

соціального капіталу [148]. Вважаємо доцільним доповнити цей перелік 
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теорією ідентичності, яка також володіє евристичними можливостями в 

поясненні природи Інтернет-спільнот. 

Перший дослідницький підхід сходить до феноменологічної і 

етнометодологічної традиції і пов’язаний з іменами А. Шюца, Е. Гуссерля, 

М. Хайдеггера, Г. Гарфінкеля і т.д. Головним завданням цього підходу є 

дослідження того, як людина у повсякденному житті організовує свій досвід 

і, зокрема, досвід соціального світу. При цьому йдеться не про вивчення 

реального світу, а зосередження на тих сенсах, за допомогою яких людина 

конструює свою реальність.  

У рамках феноменологічного підходу український дослідник 

С. Коноплицький серед базових рис взаємодії в мережі Інтернет виокремлює: 

опосередкованість вербального контексту, слухового та зорового контакту, 

анонімність, допоміжне використання текстової інформації для емоційного 

забарвлення розмови тощо. Феноменологічна соціологія, на його думку, 

отримує перевагу в постіндустріальному соціумі через те, що не 

підтримується віра у реальність об’єктів, існуючих поза нами. Утворення 

змісту в рамках Інтернет-комунікації відбувається без вербальної взаємодії в 

класичному її розумінні. Це дає змогу розуміти базові комунікаційні основи 

та формувати конкретні концептуальні засади щодо комунікативних моделей 

повсякденності [61, 6-7]. 

Деякі зарубіжні дослідники Інтернет-спільнот (наприклад, Ф. Ендвуд, 

С. Томас, Є. Батаєва) у ході досліджень їхніх особливостей ґрунтувалися на 

принципах феноменологічної соціології та етнометодологіі. Однак 

представлені ними праці є скоріше окремими прикладами опису 

особливостей комунікаційного процесу тих чи інших спільнот, ніж 

комплексним аналізом властивостей нового соціального феномену (цим же і 

характеризується дослідження згадуваного С. Коноплицького).  

На наш погляд, вивчення соціальних характеристик Інтернет-

спільнот на основі принципів феноменології та етнометодології має 

суттєві обмеження. У кращому випадку за допомогою вказаних концепцій 
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можна пояснити один з компонентів віртуальних мережевих спільнот, 

наприклад, зробити опис внутрішніх суб’єктивних відчуттів учасника, 

способи змістоутворення і методи конструювання соціальної реальності в 

тій чи іншій Інтернет-спільноті, виявити коди, які керують 

комунікаційним процесом у спільноті, виявити міру сприйняття тих чи 

інших аудіовізуальних ефектів.  

Таким чином, феноменологія та етнометодологія зосереджені на 

суб’єктивних аспектах співвідношення учасника спільнот і технологій. 

Показовими, на нашу думку, є деякі приклади публікацій сучасних авторів, 

засновані на принципах цих підходів.  

Аналіз досліджень Ф. Енвуда, Е. Кеннеді та Н. Міллера, які, спираючись 

на принципи феноменологічного підходу, представили серію 

автобіографічних звітів жінок про їхній досвід взаємодії з різними 

технологіями, чітко виявив обмеженість феноменологічної рефлексії щодо 

Інтернет-спільнот. У цих «технобіографіях» були описані суб’єктивні 

відчуття жінок різного віку, етнічної і класової приналежності, що виникають 

при зіткненні з різними технологіями, включаючи Інтернет [143, c.1].  

Метою дослідження було виявлення ролі технологій в повсякденності 

людини, зокрема, того, як технологія стає частиною суб’єктивного 

світосприйняття. Ця робота представляє досить цікавий матеріал для 

вторинного аналізу, проте низька репрезентативність вибірки і однобока 

гендерна орієнтація різко знижують цінність аналізу. На наш погляд, низьку 

академічну цінність цього дослідження здебільшого обумовлюють надмірний 

технологічний детермінізм і суб’єктивізм.  

З подібною проблемою ми стикаємось при аналізі праці канадської 

дослідниці М. Бакарджиєвої «Інтернет-соціум. Інтернет у повсякденному 

житті». В даній роботі представлено результати глибинних інтерв’ю 

представників вразливих верств населення щодо впливу мережі Інтернет на 

розв’язання їхніх особистих проблем. Дослідниця, як і попередні, занадто 
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сильно заглиблюється в суб’єктивний світ людей та намагається поширити 

висновки на ширше коло учасників Інтернет-спільнот [128].  

У свою чергу, ґрунтуючись на принципах етнометодологічного підходу, 

Е. Батаєва у статті «Етнометодологічний аналіз онлайн-комунікацій: 

кризовий експеримент в чатах» представила результати свого дослідження 

кількох російсько- та україномовних чатів за допомогою методу кризових 

експериментів (breaching experiment), доповнені семіотичним аналізом ніків 

та соціально-драматургічним аналізом виконуваних кібер-акторами ролей 

[13, c.90].  

При вивченні текст-орієнтованої електронної комунікації в Інтернет-

спільнотах, дослідниця виявляла найбільш затребувані форми соціальної 

активності, а також виявила латентні коди, які спрямовують повсякденну 

активність соціальних акторів. Автор безпосередньо афіліювалась у звичний 

комунікаційний процес, порушуючи «мирний порядок» і зламуючи «фонові 

очікування» соціального оточення.  

У результаті Батаєва приходить до висновку, що одним з основних 

кодів чат-комунікації, що визначає її специфіку, є код невимушеного, 

поверхового спілкування заради спілкування, в якому домінує фатична 

функція мови. Дослідниця продемонструвала цікавий приклад того, як 

досліджувати комунікаційний процес за допомогою етнометодології, 

проте він, в свою чергу, підтверджує наш висновок про обмеженість даної 

дослідницької парадигми в контексті побудови моделей соціальних 

властивостей Інтернет-спільнот.  

Наступним методологічним підходом, яким користуються при вивченні 

Інтернет-спільнот, є теорія ідентичності. Становлення сучасної парадигми 

розуміння терміна «ідентичність» пов’язане з психоаналізом. Е. Еріксон 

надає цьому слову іншого звучання, пов’язаного, насамперед, із взаємодією 

індивіда та суспільства [137].  

У концепції наративної ідентичності П. Рікер відновлює діалектику 

«idem» та «ipse» як основу діалогічної моделі соціального космосу, в основі 
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якого лежать взаємини Я та Іншого [94]. Втім, сучасні інтерпретації терміна 

«ідентичність» та його застосування виходять за межі цих двох різновидів: 

психоаналітичного та постмодерного та потребують більш ретельного 

аналізу в розрізі нових соціальних утворень, зокрема, Інтернет-спільнот. 

Аналіз літератури свідчить, що питання ідентичності широко 

відображені у багатоаспектних соціологічних розвідках. Так, англійський 

соціолог Е. Гіденс вважає, що перетворення ідентичності та глобалізація є 

протилежними полюсами діалектичного протистояння локального і 

глобального в ситуації високого модерну.  

Ідентичність у суспільствах пізнього модерну, далі розмірковує він, не 

досягається миттєво та безхмарно, а постає як ряд внутрішніх конфліктів 

самовизначення, серед яких уніфікація і фрагментація; відсутність 

можливостей та їхня велика кількість; авторитети або самовизначення при 

їхній відсутності; особистісний досвід чи типова поведінка [142]. З точки 

зору глобалізму, можливості ідентифікації розширюються, а на рівні 

локальному вони звужуються з огляду на процеси уніфікації.  

Українська дослідниця С. Романенко стверджує, що формування 

ідентичності зважає на процеси, що відбуваються в соціумі. Конструюється 

ідентичність лише одномоментно, проте, завдяки соціальній взаємодії, вона 

здатна зберігатися та постійно трансформуватися. Формування, а також 

відтворення ідентичності санкціоноване соціальною структурою, в якій діє 

індивід. З іншого боку, соціальна діяльність індивідів здатна підживлювати 

та  трансформувати соціальну структуру, вносити соціальні зміни.  

Також автор звертає увагу на формування ідентичності з урахуванням 

проникнення мережі Інтернет у всі сфери життєдіяльності людини: процеси 

соціальної ідентифікації особистості, їхнє розуміння та тлумачення, 

потребують не лише аналізу її об’єктивно існуючого соціального оточення. 

Варто також проникати у віртуальну складову, наприклад, цікавим маркером 

ідентичності є «нік» та «аватар», через які індивід презентує себе у 

віртуальному просторі. Не варто цих нехтувати, адже такий матеріал є 
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об’ємним і репрезентативним для аналізу сучасних ідентичностей. Варто 

пам’ятати, що таких маркерів для індивіда може існувати бути скільки 

завгодно» [95, c.27-28]. 

М. Кастельс відмічає збільшення дистанції між ідентичністю і 

глобалізацією, між індивідом і мережею та пояснює це явище кризою моделі 

ідентичності, передумови якої заклали античні мислителі більш як дві тисячі 

років тому. Ідентичність розуміється дослідником як процес, в якому 

соціальний актор пізнає себе та вибудовує своє поле сенсів на основі 

запрограмованого культурного атрибуту.  

Сьогодні шлях пошуку ідентичності повертає нас у минуле, яке при 

цьому міфологізується в суспільній пам’яті, незважаючи на наявність 

конфліктів і негативного соціального досвіду та потенціалу протиборства. 

Вектор спрямованості в майбутнє не є таким привабливим, як хотілося б 

думати. Мережеве суспільство породжує «рухи проектної ідентичності» [52, 

c.32-33]. Ми приходимо до висновку, що проблеми ідентичності є свідченням 

руйнації соціальних інститутів у соціумі та відсутності нового типу 

інституцій в умовах становлення інформаційного суспільства.  

Відповідь на запитання, як формується смисловий простір комунікацій 

всередині спільноти, дає аналіз ідеологічних полів С. Жижека. Ідеологічний 

простір Інтернет-спільнот ми можемо розглядати як простір, заповнений 

вільними «плаваючими означеннями» – поняттями, що не несуть 

ідеологічного значення, але здатними його отримати, «причепившись» до 

поля того чи іншого ключового поняття, яке формує смислові ланцюжки і 

задає ідентичність ідеологічного поля.  

С. Жижек доводить, що в просторі сучасних комунікацій смислова, 

ідеологічна ідентифікація членів того чи іншого співтовариства не може бути 

визначена на всі часи і ситуації, «… єдиним можливим визначенням 

ідентичності того чи іншого об’єкта буде те, що це саме той об’єкт, який 

пов’язаний з одним і тим же означенням. Саме означення і конституює 

ідентичність об’єкта» [41, c.123]. 
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Складності прийняття символічної ідентифікації підсилює  

екстерналізацію суб’єктивних значень у комунікаціях Інтернет-спільнот [14]. 

Міфологічна ідентичність віртуальної особистості складається з підручного 

набору уявлень про себе. Цей набір типу «зроби сам» є інтерактивним – 

стереотипне уявлення ситуативно затребується в анонімному просторі. Тому 

воно, з одного боку, має бути «готове», тобто має бути продуктом 

осмисленого індивідуального досвіду, а з другого – «спонтанне», оскільки 

викликане вільним спілкуванням.  

Вивчаючи глобальну мережу Інтернет, можна простежити ті форми і 

параметри ідентичності, які залишаються незмінними в різноманітних 

багатонаціональних та інтеркультурних дискурсах. Імовірність того, що ці 

параметри збережуться як базові у формуванні нового типу «глобальної 

ідентичності», вельми висока.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в рамках розглядуваної 

теорії, ідентичність визначається в міфологемах часу і свободи, 

індивідуалізму, знання і мобільності, що відповідає картині глобального 

світу. Траєкторія трансформації нових ідентичностей Інтернет-спільнот у 

рамках підходу спрямована в бік формування соцієтальної ідентичності. 

Відзначається рух як від «гіперіндивідуального» до «нового колективізму», 

так і в протилежному напрямку, від соціальної ідентичності до анонімних 

соціальних спільнот.  

І все ж, використовуючи теорію ідентичності, дослідник не здатний 

розкрити всієї суті життєдіяльності Інтернет-спільнот, концентруючись лише 

на внутрішніх процесах комунікації її членів, самопрезентації та сприйнятті 

інших. Хоча теорія ідентичності і дає нам більше можливостей для аналізу 

умов життєдіяльності Інтернет-спільнот, ніж це дозволяють зробити 

методологічні принципи феноменології або етнометодології, проте не може в 

повній мірі розкрити суть можливостей та ресурсів Інтернет-взаємодії. 

Інший методологічний підхід, що пояснює природу Інтернет-спільнот, 

пов’язаний з мережевою теорією. Безпосередній вплив на становлення і 
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розвиток мережевої теорії зробили «формальна» соціологія, соціальна 

антропологія, соціометрія і теорія соціального обміну. Головним фокусом 

мережевого аналізу є не аналіз соціальних груп чи категорій, а об’єктивні 

конфігурації зв’язків, що існують між взаємодіючими суб’єктами.  

Б. Уеллман  розглядає мережевий аналіз як комплексний 

інтелектуальний підхід, а не як просто систему методів аналізу соціальних 

зв’язків. Він інтегрує воєдино три дослідницькі традиції: антропологічну 

концепцію соціальних мереж, соціологічну концепцію, яка розглядає 

соціальну структуру як соціальну мережу, а також структурний аналіз 

політичних процесів [163]. Уеллман стверджує, що вивчення асиметричних 

зв’язків насправді уміщається в рамки мережевого аналізу. Безліч людей 

(організацій і соціальних утворень), об’єднаних в систему таких соціальних 

взаємин, як дружба, спільна робота та обмін інформацією, і є соціальною 

мережею. Оскільки комп’ютерні мережі, по суті, є соціальними мережами, 

мережевий підхід стає корисним інструментарієм для дослідження 

комп’ютерно-опосередкованих комунікацій [164].  

У своїх роботах Уеллман спирається на класика мережевої теорії 

М. Грановеттера, який вводить поняття «сила діадичного зв’язку». Цей 

термін може бути охарактеризований як комбінація тривалості, емоційної 

інтенсивності, близькості або взаємної довіри і реципрокних послуг [31]. 

Виходячи з цього поняття, Грановеттер розрізняє два типи соціальних 

зв’язків: «сильні зв’язки», які супроводжуються тривалими комунікаціями і 

сильною емоційною прихильністю (такі виникають між близькими друзями), 

і «слабкі зв’язки» - наприклад, зі знайомими, вихідцями з різних верств 

суспільства. Дослідник характеризує слабкі зв’язки між двома діючими 

суб’єктами як «міст», який об’єднує ізольовані групи.  

Для індивіда слабкі зв’язки - важливе джерело мобільності. Якщо ж 

розглядати ситуацію на макрорівні, то слабкі зв’язки відіграють значущу 

роль у створенні згуртованості. Інтернет-спільнота дозволяє індивіду 

набувати необмежену кількість слабких зв’язків та збагачувати власний 
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світ. Коли людина долучається до Інтернет-спільноти, вона не тільки 

переміщається з однієї соціальної мережі в іншу, а й встановлює зв’язок 

між ними.  

Аналізуючи мережеві моделі, Грановеттер зауважує, що в 

більшості своїй вони зосереджені на вивченні сильних зв’язків, сфера 

їхнього інтересу не виходить за рамки дослідження малих груп, тим 

часом аналіз слабких зв’язків уже сам по собі підштовхує до 

заглиблення в характер міжгрупових відносин і різних сегментів 

соціальної структури. На його погляд, фундаментальним недоліком 

сучасної соціологічної теорії є те, що вона не може належним чином 

інтегрувати воєдино взаємодії мікрорівня зі структурами макрорівня. У 

більшості випадків дослідникам не вдається зрозуміти, як взаємодії в 

малих групах впливають на формування макроструктур. Він вважає, що 

аналіз міжособистісних мереж – найбільш ефективний спосіб об’єднати 

макро- та мікрорівні. Так чи інакше, саме за допомогою цих мереж 

відбувається перехід мікровзаємодій в макроструктури і зворотний 

перехід до малих груп.  

У науковій літературі поняття «мережа» часто вживається як синонім 

«спільнота». І мережі, і спільноти розглядаються як групи людей, об’єднаних 

спільними інтересами, досвідом, цілями або завданнями; вони передбачають 

регулярну комунікацію і зв’язки, що характеризуються певним ступенем 

довіри і альтруїзму. Разом з тим ці поняття, як вказують Д. Коен і Л. Прусак, 

не завжди означають те ж саме [133, c.53].  

Спільноти більш сконцентровані і зосереджені, ніж мережі. У спільнот є 

центр тяжіння, який може бути фізичним місцем розташування (наприклад, 

територіальне співтовариство) або спільно виконуваною діяльністю 

(співтовариство практики). Мережа ж не має потреби у такому центрі. Хоча 

існує неясність щодо членства у специфічних спільнотах, вони у деякому 

смислі типово закриті, якщо їх розглядати з погляду поділу на тих, хто 

всередині і тих, хто зовні співтовариства («ми» і «вони», аналогія з 
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поняттями Gemeinschaft і Gesellschaft). Члени спільноти, звичайно, всі 

знають одне одного, принаймні, до деякої міри.  

Мережа взагалі більш відкрита, 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. І все ж, на нашу думку, 

використовувати поняття «мережа» і «спільнота» як синоніми можна лише у 

вузьких сферах, наприклад, при описі взаємовідносин колективу якої-небудь 

компанії. Спільнота є об’єднанням людей, а мережа – спосіб організації 

спільної діяльності цього об’єднання.  

В рамках мережевого підходу Уеллман пропонує розглядати всі 

спільноти як соціальні мережі різного типу. Ми погоджуємось з його 

думкою, що соціальна спільність зазнала значних перетворень і тому стає 

менш зрозумілою з погляду класичного дослідницького підходу, в рамках 

якого під спільністю розуміли якесь колективне утворення, що існує в 

конкретному географічному просторі і має усталені «правила гри». Як пише 

Уеллман, «комплексні соціальні мережі існували завжди, проте сучасні 

досягнення в галузі комунікаційних технологій допускають їхнє 

функціонування як домінуючі форми соціальної організації.  

Коли комп’ютеро-опосередковані комунікаційні мережі об’єднують 

людей, інститути та знання, вони перетворюються в соціальні мережі, які 

підтримуються комп’ютерами. Технологічний розвиток комп’ютерних 

мереж і процвітання соціальних мереж у суспільстві перебувають в 

обернено пропорційній позитивній залежності (positive feedback loop). 

Так само, як і гнучкість слабо сплетених, вільних мережевих структур 

формує попит на всесвітню мережу і спільні комунікації, точно таким же 

чином динамічний розвиток комп’ютерних мереж підживлює соціальні 

перетворення замкнутих структур у соціальні мережі ... Я визначаю 

спільноти, як мережі міжособистісних зв’язків, які забезпечують 
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підтримку, спілкування, інформацію, почуття приналежності і соціальну 

ідентичність» [163, c.242].  

Основні висновки, що зробив Уеллман, можна інтерпретувати таким 

чином: 1) у сучасному світі люди занурені не в традиційні щільно пов’язані, з 

чіткими межами групи, а в мережі, які слабо пов’язані, з розмитими межами і 

є часто мінливими; 2) спільноти перейшли від груп, заснованих на близькості 

місця проживання, до мереж, які продовжують служити джерелом підтримки 

та соціалізації; 3) більшість зв’язків у спільноті не інтенсивні і 

вузькоспеціалізовані, внаслідок цього обсяг індивідуального соціального 

капіталу визначається розміром мережі.  

Необхідність розгляду спільнот як мереж обґрунтовується і 

М. Кастельсом: «Головним моментом тут є перехід від спільноти до мережі 

як основної форми організації взаємодії. Співтовариства, принаймні в 

традиціях соціологічних досліджень, базувалися на спільності цінностей і 

соціальної організації. Мережі будуються на основі вибору і стратегії 

соціальних діячів, будь то окремі особи, сім’ї або громадські групи» [52, 

c.75].  

У рамках мережевої теорії виокремився четвертий підхід до аналізу 

Інтернет-спільнот, який, на наш погляд, став самостійним та сформував 

власну дослідницьку стратегію. Цей підхід отримав назву теорії соціального 

капіталу. Питаннями вивчення Інтернет-спільнот через призму цього підходу 

займались Б. Уеллман, А. Хуан-Хасе, Г. Равид, В. Сорока та інші. 

Прихильники цього підходу трактують соціальний капітал як феномен, 

відтворений завдяки властивостям соціальної мережі – як особливий ресурс, 

що виробляється в ній і одночасно впливає на її динамічність і обширність.  

Ш. Рафаелі, Г. Равид і В. Сорока стверджують, що соціальний капітал є 

істотним елементом віртуальних соціальних мереж: «…ми намагаємося 

виміряти онлайнову форму соціального капіталу, який доповнює реальний 

соціальний капітал, оскільки, залучаючись до віртуальних спільнот навіть 

пасивним чином, людина бере участь у соціальних діях. Ми вважаємо, що 
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читання та публікації в форумі утворюють соціальну мережу, де всі її 

учасники (активні або пасивні) набувають соціальний капітал за допомогою 

одержання доступу до значимої інформації, навчання соціальних нормам, 

прийнятих у відповідному співтоваристві, а також через знайомства з 

активними учасниками співтовариства» [158].  

Відповідно, на основі цих положень, ми можемо інтерпретувати 

поняття віртуального соціального капіталу співтовариства як сукупність 

характеристик соціальної мережі, сформованих у результаті спільної 

діяльності членів спільноти, яка згодом приводить до розвитку загальних 

соціальних норм і правил, що сприяють взаємовигідному співробітництву. 

На нашу думку, поняття соціального капіталу не може в повній мірі 

характеризувати соціальну активність учасників Інтернет-спільнот. У даному 

випадку слід також вести мову про соціальний потенціал як активну, творчу 

форму соціального капіталу.  

Соціальний потенціал спрямований не на вироблення норм або правил, а 

на задоволення конкретних індивідуальних або колективних потреб. 

Потенціал Інтернет-спільнот пов’язаний із утворювальним моментом їхнього 

включення в соціальні структури. Індивід вступає в Інтернет-спільноту, 

маючи певний унікальний набір особистісних ресурсів (рівень довіри, 

характер соціальної взаємодії та сукупність інформаційно-комунікативних 

компетенцій), які в підсумку стають ресурсами усієї спільноти.  

Прикладом трансформації соціального потенціалу з особистісного в 

колективний є перебіг подій в рамках «Євромайдану» 2013-2014 років. Цей 

рух спочатку зародився як Інтернет-опосередкована взаємодія найбільш 

активних громадських діячів, які вирішили вийти на Майдан Незалежності 21 

листопада 2013 року, протестуючи проти урядового рішення призупинити 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС.  

Індивідуальні потреби учасників у справедливому судочинстві, протидії 

свавіллю правоохоронних органів, реалізації виборчих прав активно 

артикулювалися у Інтернет-спільнотах. В подальшому, активно просувалися 
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колективні потреби – зміна політичного режиму, інтеграція у структури 

Європейського Союзу тощо. Саме характер соціальної взаємодії учасників 

визначив потенціал масового протестного руху, який з віртуального 

перетворився на реальний і привів до політичної трансформації.  

Узагальнюючи представлені підходи, відзначимо, що кожна з описаних 

дослідницьких стратегій володіє певним набором переваг та недоліків. 

Найбільші обмеження в застосуванні мають феноменологічна та 

етнометодологічна концепції.  

Цікавість з боку дослідників викликає теорія ідентичності, яка вивчає 

Інтернет-спільноти з позицій суб’єктивного сприйняття інших та 

саморепрезентації. В той же час, концепція соціального капіталу і мережевий 

підхід набувають особливої аналітичної цінності при дослідженні соціальних 

характеристик Інтернет-спільнот нового періоду, домінуючими формами 

організації яких стали мережеві структури, що конструюються на базі 

соціальних технологій.  

При цьому соціальна мережа виступає як основний 

системоутворювальний елемент Інтернет-спільнот, а соціальний потенціал – 

як сукупність характеристик їхньої соціальної системи, які виявляють себе в 

ролі особливого виду реальних і потенційних ресурсів, що забезпечують 

розвиток і функціонування мережі. Соціальний потенціал, будучи 

структурною характеристикою мережі, виступає як своєрідний індикатор 

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.  

Однак формування соціального потенціалу в умовах віртуального 

середовища не може бути повністю зведене до діяльності соціальних акторів. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють організаційна та технологічна 
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інфраструктури того чи іншого мережевого співтовариства, що створює 

умови для ефективної комунікації та побудови довірчих відносин.  

Теорії соціальних структур дають нам уявлення про те, що будь-які 

суспільні утворення не є сталими та стійкими до зовнішніх і внутрішніх 

впливів. В ХХ столітті відчутним поштовхом до трансформації спільнот 

стало винайдення мережі Інтернет. Спільноти все активніше набували 

особливої організаційної форми – мережевої. Фахівець із соціології 

інформаційного суспільства М. Кастельс характеризує мережі як відкриті 

структури, що здатні розширюватися нескінченно, поєднуючи нові вузли 

доти, поки вони поділяють одні кодекси комунікації (наприклад, цінності або 

цілі діяльності) [52].  

Тривалий час в соціології панувала тьонісівська концепція розподілу 

спільнот на два типи (спільноти Gemeinschaft та Gesellschaft). Після переходу 

від домінування первинних відносин (уособлених сім’ями та громадами) до 

домінування вторинних відносин (уособлених об’єднаннями), нині, схоже, 

створюється нова домінуюча структура, заснована на тому, що можна було б 

назвати третинними відносинами, або, за термінологією Уеллмана, 

«персоналізованими спільнотами», втіленням яких стають егоцентричні 

мережі, які припускають приватизацію соціальності.  

Такий індивідуалізований зв’язок із суспільством є специфічною 

формою соціальності, а не якимось психологічним атрибутом. Він має у 

своїй основі, перш за все, індивідуалізацію відносин між капіталом і працею, 

між робітниками і трудовим процесом у рамках мережевого підприємства. 

Він породжений кризою патріархальності і подальшим розпадом традиційної 

нуклеарної сім’ї, що існувала з кінця дев’ятнадцятого століття. Він 

підтримується (але не виробляється) новими моделями урбанізації, оскільки 

передмістя і заміські поселення розповзаються на всі боки, і розрив зв’язку 

між функцією і змістом у мікрорайонах міст-гігантів сприяє індивідуалізації 

та дезінтеграції просторового контексту життя. І він підтримується за 

рахунок кризи політичної легітимності, оскільки збільшення дистанції між 
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громадянами і державою впливає на механізми представництва, сприяючи 

вилученню індивідуалізму з суспільної сфери.  

Нова модель соціальності в нашому суспільстві характеризується 

мережевим індивідуалізмом. М. Кастельс підкреслює, що «в Інтернеті ви 

будете тим, ким або чим ви себе назвете, оскільки саме на основі цього 

очікування з часом створюється мережа соціальної взаємодії» [52, c.48]. 

Український дослідник В. Щербина стверджує, що структури соціальної 

взаємодії, які виникають в результаті використання нових інформаційно-

комунікативних технологій, є предметом вивчення вже досить тривалий час 

– з другої половини 80-х років ХХ ст. В цей час стала розвиватися тенденція 

перетворення мережі Інтернет у масово доступне комунікативне середовище, 

яке не тільки заміщає традиційні технології в цій сфері, а й створює нові 

аспекти взаємодії між людьми.  

Перші реальні мережеві спільноти виникли в 1979 р. у зв’язку з появою 

відкритих електронних дощок оголошень (bulletin board system, скорочено 

BBS). З виникненням у 80-х роках груп розсилки електронних повідомлень і 

чат-форумів це явище отримало подальший розвиток.  

Масові спільності, що виникали в Мережі, були попервах продовженням 

традиційних соціальних спільнот (учасники інформаційно-аналітичних, 

фінансових, комерційних, наукових структур), потім стали виникати 

нетрадиційні спільноти, які стали іменуватися «кіберсоціумами», 

«віртуальними», або «онлайн-спільнотами», застосовується також поняття 

«кіберспільнота» [125]. 

Згадуваний нами соціолог Б. Уеллман найбільш близько підійшов до 

означення Інтернет-спільнот, описуючи їх як організаційну форму 

соціальних мереж. У той же час недавні технічні досягнення у сфері 

зв’язку роблять їх головною формою соціальної організації. Коли 

опосередковані комп’ютером комунікаційні мережі пов’язують людей, 

установи та знання, вони стають соціальними мережами, які 

підтримуються за допомогою комп’ютерів. Технічний розвиток 
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обчислювальних (комп’ютерних) мереж і суспільний розквіт соціальних 

мереж нині підживлюють одне одні. Подібно до того, як гнучкість 

просторово розріджених соціальних мереж породжує потребу у 

Всесвітній павутині, невпинний розвиток обчислювальних 

(комп’ютерних) мереж сприяє переходу від невеликих «вузлів» до 

соціальних мереж [163]. 

М. Кастельс стверджує, що спільноти функціонують, ґрунтуючись на 

двох головних, загальних для всіх культурних цінностях . Перша з них – 

це цінність горизонтальної, вільної взаємодії. Практика Інтернет-спільнот 

являє собою практику глобальної свободи слова в епоху панування 

медійних конгломератів і цензури державних бюрократій. Ця свобода для 

індивідів висловлювати свою думку і доводити її до відома багатьом 

іншим, яка високо цінувалася, починаючи з самих перших сеансів 

онлайнової комунікації, стала однією з фундаментальних цінностей 

Інтернету. Друга загальна для всіх цінність, яка зобов’язана своїм 

походженням Інтернет-спільнотам, – самонаправлена організація мережі. 

Іншими словами, це можливість для кожного знайти своє власне місце в 

Мережі, а якщо не виходить, то створити свою власну інформацію і 

опублікувати її в Інтернеті, тим самим ініціюючи появу нової мережі  

[52]. 

Українська дослідниця А. Петренко-Лисак, використовуючи термін 

«кібервіртуальна спільнота», пояснює, що вони є об’єднанням конкретних 

суб’єктів, які володіють набором дискурсивних та інтуїтивних знань про 

кібервіртуальний простір (частиною якого вони є самі), а також установками 

щодо інформаційних змістів та їхній впливів на подальшу поведінку в 

реальному соціальному просторі.  

В основі генезису кібервіртуальної взаємодії та організації спільнот, на 

думку дослідниці, лежить суб’єктивне сприйняття соціального простору 

крізь призму базових категорій, котрі відображають колективні уявлення про 

суспільний устрій, впорядковуючи соціальні відносини у певну солідарність 
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навколо суб’єктивно значущих речей. А універсальна основа взаємодії – 

мотивація через потребу у спілкуванні з однодумцями або в обміні думками 

та дискусії з опонентами – сприяє генезису складних систем взаємозв’язків, 

взаємозалежностей, внутрішньо впорядкованих у структуру спільноти. 

Особливістю кібервіртуальних спільнот є необмежена можливість переходу з 

однієї референтної групи до іншої, на відміну від подібних можливостей у 

реальному соціальному просторі. Власне процеси залучення суб’єктів до 

кібервіртуальних спільнот (у яких індивідууми пов’язані не тотожностями, а 

саме спільностями) чиняться, передусім, через можливість реалізації 

вільного доступу (не враховуючи вікові та матеріальні обмеження) та 

відчуття свободи [87, c.57-58].  

На нашу думку, це тлумачення не в повній мірі відображає мету участі 

індивідів у спільноті, адже лише потреба в спілкуванні може бути 

реалізована і в інший спосіб (нехтуються також колективні потреби, 

реалізація яких можлива лише в умовах спільноти). До того ж дослідниця не 

враховує факт набуття учасниками Інтернет-спільнот інформаційно-

комунікаційних компетенцій в процесі Інтернет-взаємодії. 

В. Пожуєв пропонує визначати Інтернет-спільноту у двох значеннях: 

у широкому – це сукупність всіх користувачів Інтернету, що створюється 

з певною метою і включає певні ресурси глобальної мережі; а у вузькому 

розумінні слова, Інтернет-спільноти – це соціальні спільноти, кожний 

учасник яких ідентифікує себе з цією групою, разом з тим вони мають всі 

атрибути звичайних спільнот, проте ці групи об’єднуються технологіями 

Інтернету і взаємодіють у рамках різноманітних інтересів спільноти [88, 

c.8]. 

 Вживання терміна «Інтернет-спільнота», на відміну від більш широкого 

трактування цього утворення як усієї Інтернет-аудиторії, визначається тим, 

що воно є соціальною спільнотою, кожний учасник якої ідентифікує себе зі 

спільнотою, але разом з тим вона має всі атрибути традиційного товариства; 

ця група об’єднана технологіями і ресурсами Інтернету в рамках 
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різноманітних інтересів спільноти, які реалізуються в контексті ресурсів 

всесвітньої мережі інформаційно-культурного простору. Недоліком даного 

підходу, на нашу думку, є нечіткість меж спільноти, а також те, що 

дослідник пропонує дати точне визначення Інтернет-спільноти в 

майбутньому, коли вона себе проявить в повній мірі. 

Е. Журавлева вважає, що «Віртуальні співтовариства» – це соціальні 

скупчення, які з’являються в кіберпросторі, коли достатня кількість людей 

протягом довгого часу обмінюються думками, беруть участь у дискусіях, 

створюючи мережі особистих стосунків у середовищі мережі Інтернет [42]. В 

даному випадку автор зосереджується на кількісному вимірі спільноти. 

Інший дослідник Д. Шикула, нам видається, більш інформативно 

відображає специфіку даного соціального об’єднання. На його думку, 

Інтернет-спільнота є стихійно або цілеспрямовано сформованою 

системою постійних учасників-співавторів Інтернет-ресурсу, які в межах 

політики цього ресурсу здійснюють інформаційну взаємодію на 

встановлену тематику, яка відбувається на основі раніше прийнятих 

норм, санкцій до порушників, керуються цілями підтримки та розвитку 

Інтернет-ресурсу [121]. Цей підхід характеризується утилітарністю та 

націлений на практичну сторону існування Інтернет-спільнот. 

Д. Акаєв стверджує, що Інтернет-спільноти можуть розглядатися в двох 

значеннях, які не суперечать одне одному. У широкому сенсі - це сукупність 

всіх користувачів Інтернету незалежно від відвідування певних ресурсів, 

тобто вся аудиторія глобальної мережі. Термін у вужчому аспекті 

визначається таким чином: Інтернет-спільнота – це соціальна спільність, 

кожен учасник якої ідентифікує себе з нею, і вона має всі атрибути реальної 

спільноти; ця група об’єднана технологіями Інтернету і взаємодіє через 

Інтернет у рамках різних інтересів спільноти, що реалізуються в ресурсах 

глобальної мережі [1]. Цей підхід у цілому перегукується з тлумаченням 

В. Пожуєва і також характеризується відносною поверховістю. 
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В. Поправко вважає, що Інтернет-спільноти мають ряд властивостей, що 

якісно відрізняють їхнє комунікативне середовище від середовища статусних 

спільнот. Їх можна згрупувати таким чином: 

– По-перше, це інтерактивний характер взаємодії або високий ступінь 

конструювання соціальних об’єктів за допомогою і в рамках програмного 

забезпечення Інтернет-спільнот.  

– По-друге, особливий характер конструювання особистості та 

самопрезентації – безтілесність, замінена графічною і текстуальною 

презентацією.  

– По-третє, відносна локальна і тимчасова невизначеність комунікації 

всередині спільноти.  

– По-четверте, обов’язкова наявність мети, предмета загального 

інтересу, що є ядром взаємодії спільноти.  

– По-п’яте, особливий характер членства, що виражається в 

переважанні соціального та культурного капіталу як основи для стратифікації 

всередині об’єднання, а також у відносній легкості для вступу та виходу зі 

спільноти.  

– По-шосте, рекурсивність соціальних практик усередині нових 

утворень, з одного боку, і легкість, раптовість їхньої зміни, з другого.  

– По-сьоме різноспрямованість векторів комунікації в рамках 

мережевої структури спільноти, які задають можливості для здійснення 

ефективного зворотного зв’язку між учасниками різних рангів 

(деієрархізації) [90, c.52-54].  

Підсумком дослідження стала концептуальна пізнавальна модель 

Інтернет-спільноти, що включає опис меж ком’юніті, характеру зовнішнього 

середовища, основи взаємодії (цілі, тематики), нормативної системи, 

особливостей взаємодії елементів і підсистем. Подібна модель дозволяє 

вивчати різні соціальні об’єднання у Всесвітній мережі, що базуються на 

різній технічній основі, а також розрізняються кількістю членів, характером 

їхньої взаємодії та іншими характеристиками. В цьому підході ми вже 
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спостерігаємо більш чіткі аргументації правомірності існування Інтернет-

спільнот як утворень соціальної структури.  

Класик теорії Інтернет-спільнот Г. Рейнгольд підкреслює важливість 

залученості індивіда у спільноту, жвавої та емоційної участі в дискусіях, 

вважаючи це проявом життя віртуальних громад. «Віртуальне 

співтовариство» не варто розглядати лише як утопічну мрію, в якій люди 

«приклеєні» до екранів моніторів і не можуть від них відірватися. 

Насправді відносини, що формуються в середовищі Інтернет-спільнот, 

можуть продовжувати своє існування і в реальності. Наприклад, 

діяльність «віртуальної спільноти» У.Е.Л.Л. (W.E.L.L. - Whole Earth 

Lectronic Link), члени якої збираються у Сан-Франциско з метою 

обговорення діяльності Інтернет-спільноти, а також, щоб разом 

відзначити знаменні події в житті одне одного. Так, Г. Рейнгольд пише, 

що всього за один рік він відвідав кілька весіль, днів народження, 

похоронів своїх друзів, залучених у віртуальне співтовариство У.Е.Л.Л. 

[92]. 

Перехід з віртуального середовища у реальне і навпаки є предметом 

уваги дослідників. З цього приводу А. Петренко-Лисак на основі аналізу 

джерел виділяє суб’єктів, що почали взаємодіяти у віртуальному 

просторі та впродовж наступних контактів ці суб’єкти не виходять за 

його межі цього віртуального простору; суб’єктів, які почали 

взаємодіяти у просторі мережі Інтернет і впродовж подальших контактів 

потрапили в реальний простір (телефонні розмови, аудіо-, відеозаписи 

тощо); та суб’єктів, що почали взаємодію у реальному просторі і 

підтримують її у віртуальному просторі як ще одну можливість 

спілкуватися, продовжувати контакти в реальному просторі [87, c.57-

58]. 

Інтернет-спільноти сьогодні є зафіксованим соціальним фактом, який 

вимагає подальшого осмислення і емпіричного дослідження. Проте 

можна стверджувати, що в основі формування віртуальної спільноти на 
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базі спеціалізованих Інтернет-сервісів (чати, форуми і ін.) лежить 

зацікавленість його учасників в постійній і регулярній взаємодії , рівні 

довіри одне до одного, комунікативних компетенціях тощо. Ототожнення 

індивіда з спільнотою пов’язане з емоційною залученістю у спілкування з 

іншими учасниками, з реалізацією потреби в афіліації в умовах 

віртуального простору. 

В даному дослідженні нам також важливо з’ясувати, що керує індивідом 

при вступі в Інтернет-спільноту. Український дослідник С. Шкребець на 

прикладі Інтернет-форуму «Українська правда», ґрунтуючись на 

спостереженнях, запропонував низку можливих мотивацій залучення 

індивіда в Інтернет-спільноту – потреба в спілкуванні і бажання уникнути 

самотності, прагнення дізнаватись інформацію про певні події з коментарями 

від однодумців, можливість анонімно висловити те, що складно виразити в 

реальному спілкуванні [123, c.228]. 

Мотивацією для формування Інтернет-спільноти можуть бути різні 

підстави. Наприклад, Інтернет-спільнота може бути створена з метою 

прагнення авторів сконцентрувати на одному веб-ресурсі деяку 

специфічну інформацію, цікаву визначеному колу осіб. Також, 

спонукальною силою може виступати комунікативний аспект, прагнення 

до обміну науковою інформацією або проведенню професійних 

консультацій тощо. Такі Інтернет-спільноти спрямовані на реалізацію 

індивідуальних потреб учасників. Їхнє розмаїття широко представлене в 

умовах Всесвітньої мережі. Дещо рідше зустрічаються спільноти, що 

спрямовані на досягнення довгострокових цілей: зміна законодавства в 

певній області, створення робочих місць, оприлюднення інформації про 

корупційні діяння посадовців тощо. Подібні утворення варто називати 

такими, що спрямовані реалізацію колективних потреб (і не тільки 

учасників, але й тих, хто дотичний до проблематики діяльності 

Інтернет-спільноти). 
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В. Щербина зазначає, що умовами виникнення Інтернет-спільноти 

виступає дотримання низки можливостей, які надаються тим чи іншим 

Інтернет ресурсом: 

 по-перше, повинна існувати можливість будь-якої форми 

ідентифікації індивіда чи групи, причому імперативність цієї ідентифікації 

може бути різноманітною – від псевдоніма до вичерпної інформації з 

адресою та місцем роботи. 

 по-друге, обов’язковим є певний механізм управління і контролю – 

від психологічного до фінансового й правового, в перспективі – політичного. 

 по-третє, істотним чинником існування спільноти є наявність тієї чи 

іншої форми історії – фактор ідентифікації індивіда на надіндивідуальній 

підставі, в межах спільної діяльності.  

 по-четверте, умовою існування Інтернет-спільноти виступає 

можливість впливу її членів на формування правил взаємодії. В міру 

ускладнення комунікації та збільшення кількості агентів можливість впливу 

буде менша.  

 по-п’яте, необхідним чинником виступає єдність мети й на цій основі 

досягається взаємна довіра [125, c.74-75]. 

В цілому слід погодитись із В. Щербиною щодо переліку можливостей, 

які надає Інтернет-спільнота для своїх учасників. Ми б хотіли додати до цієї 

схеми можливість набувати нові навички комунікативного та прикладного 

характеру, які згодом набувають форми компетенцій. 

Досліджуючи Інтернет-спільноти, Е. Невесенко представив таку 

специфіку їхнього формування та функціонування: 

– для формування Інтернет-спільноти необхідні певні мотиви, 

наприклад, можливість привернення уваги громадськості до певної 

проблемної ситуації, концентрація інформації на одному ресурсі, обмін 

інформацією між освітянами, науковцями, громадськими діячами тощо; 
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– Інтернет-спільноти функціонують на веб-ресурсах (технічна 

складова); 

– для активізації діяльності спільноти застосовується комплекс 

заходів, які сприяють покращенню взаємодії; 

– питання залучення та утримання учасників вирішується через 

розміщення на веб-ресурсі актуальної інформації, «розкрутки» значущих 

тем; 

– для оптимальної життєдіяльності спільноти необхідне постійне 

адміністрування ресурсу; 

– структуру Інтернет-спільноти складають формальні та неформальні 

соціальні групи учасників, які ранжуються на основі їхньої міри активності; 

– для будь-якої Інтернет-спільноти властиві загальнообов’язкові 

правила поведінки, яких дотримується кожен учасник веб-ресурсу; 

– цілеспрямовано створені спільноти переважно характеризуються 

ускладненою організацією, стійкістю та тривалістю існування на відміну від 

стихійно утворених спільнот; 

– для Інтернет-спільнот властива наявність специфічної соціальної 

стратифікації. Соціальні страти визначаються, переважним чином, за мірою 

володіння владними повноваженнями; 

– в рамках Інтернет-спільноти розвивається організаційна культура, 

яка інтегрує учасників спільноти шляхом встановлення формальних та 

неформальних правил [75, c.89-90]. 

Перераховані вище особливості формування та функціонування 

Інтернет-спільнот не відображають всієї специфіки даного виду структур. 

Е. Невесенко, на відміну від того ж В. Щербини, не відносить до специфіки 

формування довірчих відносин між членами спільноти, автор зосереджує 

увагу на повноваженнях, а не на компетенціях. До того ж акцент робиться на 

дотриманні правил життєдіяльності учасниками.  

Інтернет-спільнота, її соціальні складові – це досить цікаві в науковому 

плані об’єкти, що вимагають особливої уваги з боку дослідників Інтернет-
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простору. Вивчення структури Інтернет-спільноти, особливостей її 

внутрішньої культури дозволить зрозуміти специфіку інформаційно-

пізнавальної та комунікативної діяльності, що здійснюється аудиторією 

сайту. 

М. Бакардієва на основі польових досліджень щодо використання 

мережі Інтернет серед мотивів входження індивідів до Інтернет-спільнот 

виокремила соціальну ізоляцію, викликану такими обставинами, як хвороба, 

невдалий шлюб, батьки-одинаки, вихід на пенсію, безробіття; переміщення 

або постійна зміна місцезнаходження; поширення та доступність соціальних 

мереж; невизначеність або невдоволення нинішньою роботою; почуття 

приналежності до дисперсної спільності інтересів, нерідко – «спільнота 

страждань» (наприклад, наявність рідкісних захворювань і несприятливих 

обставин) [128, c.58-59]. 

Ми вважаємо за необхідне доповнити цей перелік зацікавленістю 

індивідів спробувати щось нове, потребою отримати певні навички тощо. 

Російський дослідник Д. Іванченко виокремив загальні специфічні риси 

взаємодії в Інтернет-спільнотах, без їхньої прив’язки до тематичної 

направленості, часу існування, складу та ресурсу, на якому вони розміщені:  

− утворення специфічної соціальної структури та стратифікації 

учасників на основі формальних («гість», «новачок», «гуру», «ветеран», 

«VIP» тощо) та неформальних статусів («лідер», «авторитет», «зірка», 

«провокатор», «флудер» тощо), 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 групі;  

− формування організаційної культури, тобто системи цінностей, 

установок, норм, правил поведінки, які сформувались у рамках 

конкретної Інтернет-спільноти, які приймаються та підтримуються її 

учасниками, відображають характер внутрішньої та зовнішньої взаємодії; 
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невиконання цих норм передбачає попередження, покарання санкціями та 

заборонами;  

− некероване виникнення «природної культури» в процесі 

становлення та розвитку Інтернет-спільноти, вона включає в себе 

формування стереотипів поведінки, традицій, загальногрупових 

цінностей та інтересів, лексикону та ін., що в більшості випадків 

направлено на підвищення ефективності розв’язання спільних завдань;  

− незначна цілісність та стійкість Інтернет-спільноти як окремо 

взятої соціальної групи, без підкріплення її  індивідуальними 

міжособистісними контактами;  

− рівень доступу до знань та інформації є одним з важливих 

чинників соціальної диференціації в Інтернет-спільноті, при цьому роль 

традиційних критеріїв визначення соціальної позиції незначна, тобто 

відбувається згладжування культурних, національних, соціально-

особистісних рис та відмічається зрівняння за матеріальним, соціальним, 

освітнім статусами; 

− завдяки Інтернет-простору створюються умови пришвидшення 

групових процесів, проте більшість спільнот існує нетривалий строк; 

− знімаються деякі перцептивні та комунікативні бар’єри в 

спілкуванні, а відчуття безкарності, яке виникає в учасника Інтернет-

спільнот, знімає певну відповідальність за свої слова та вчинки, що 

нерідко призводить до втрати відчуття реальності та необґрунтованих 

ризикових дій;  

− Інтернет-спільнота може оперативно реагувати на факти та 

явища навколишньої дійсності шляхом появи нових взірців поведінки, 

соціальних норм, поведінки та інновацій, закріплення яких може 

здійснюватися як в природний, так і штучний спосіб, що дозволяє 

говорити про часткову керованість організаційного розвитку Інтернет-

спільноти [45]. 
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Процеси, що відбуваються всередині Інтернет-спільнот, залежать 

переважно від зовнішніх факторів. Таким факторами виступають події в 

соціальній, політичній, економічній та інших сферах. Функціонування 

Інтернет-спільноти переважно визначається соціально-психологічними 

характеристиками її учасників, специфікою відносин між ними, 

колективними цілями та цінностями. Відмітними рисами сучасного стану 

Інтернет-спільнот є реакції учасників на триваючий конфлікт між жителями 

України і Росії. Поява образливих ярликів «ватник», «укроп», «бандерівець», 

«рашист» та інших обумовлюють характер взаємодії. Відбувається чітке 

розмежування на «своїх» та «чужих», що не сприяє встановленню 

довірливих відносин. 

Самопрезентація себе в Інтернет-спільноті все більше відіграє роль 

маркера при виокремленні «своїх» та «чужих». Є. Горний стверджує, що для 

породження віртуальної особистості, як складової одиниці Інтернет-

спільноти, використовуються різні процедури і стратегії репрезентації «Я». 

Найбільш вираженою є стратегія поетичного самовинаходу, однак процедури 

самовираження, самоопису і самоаналізу також присутні і в деяких випадках 

стають провідним конструктивним принципом [28]. 

А. Петренко-Лисак наголошує, що членів Інтернет-спільнот як в 

реальному, так і в віртуальному просторах з’єднує та відокремлює від інших 

"не-членів" прихильність та інтерес до конкретного об’єкта (в цьому випадку 

віртуального), подібність цілей, готовність поділитися інформацією з іншими 

членами спільноти, участь у певних заходах, типових для певної спільноти, 

дотримання певного набору традицій, правил, протоколів, рекомендацій, що 

вироблені в цій спільноті. При цьому суб’єктність спирається на 

усвідомлення свого місця та ролі в процесах взаємодії [87, c.57-58]. 

Відмітними рисами Інтернет-спільнот є засадничі принципи 

децентралізованої ієрархії і часткового лідерства, широкої спеціалізації її 

членів і стимулювання міжособистісних неформальних відносин між ними. 
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Г. Рейнгольд до характеристик подібних спільнот відносить фактор 

спільності інтересів і взаємної турботи членів спільноти [92].  

Особливістю Інтернет-спільнот є і постійний обмін інформацією, 

думками. Цінністю вважається підтримка подібного обміну, що будується на 

бажанні спілкуватися. В. Щербина зазначає, що описові дослідження 

Інтернет-комунікацій констатують наявність специфічних особливостей 

мови, соціальної ієрархії, індикаторів соціального статусу і соціальних норм, 

що, власне, й дозволяє говорити про віртуальні спільноти як про особливу 

соціальну субкультуру, що виникає на наших очах [125, c.94]. 

Розглянуті нами критерії формування та функціонування Інтернет-

спільнот не можуть вважатися аксіоматичними. Як ми вже зазначали , такі 

елементи соціальної структури ще не пройшли всіх етапів власної 

інституалізації (в даному випадку ми розуміємо формування усталеної 

системи відносин з розподілом ролей та статусів та вироблення норм 

поведінки). Це випливає навіть з різнопланових тлумачень терміна 

Інтернет-спільнота. Найчастіше ми даємо визначення таких спільнот на 

основі критерію участі у процесі мережевих взаємодій: Інтернет-

спільноти – це групи людей, об’єднаних на основі загального 

інформаційного поля, яке створене засобами Інтернет. Такою спільнотою 

можуть вважатися постійні учасники або споживачі певного 

інформаційного мережевого ресурсу (сайту, розсилки і т.д.), відвідувачі 

чатів, учасники телеконференцій і т.п. 

В. Нестеров пропонує за критерієм спільної ідеології розрізняти 

власне Інтернет-спільноти та мережеві соціальні агрегати – конфігурації 

учасників, які об’єднані ситуаційними факторами. «Мережеві соціуми 

слід відрізняти від мережевих соціальних агрегатів, тому обов’язковою 

характеристикою мережевого соціуму є усвідомлення своєї спільності, 

члени соціуму пов’язані спільною ідеологією, традицією тощо».  

Водночас автор цієї позиції визнає, що головною особливістю 

Інтернет-спільнот є їхня нестабільність – середній термін їхнього 
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існування – півтора-два роки. Особливо помітні в цьому сенсі цілком 

віртуальні спільноти – ті, що не мають зовнішньої мети (комерційної, 

освітньої), або ті, що не мають комунікацій поза Інтернетом [76]. 

Погоджуючись з цією точкою зору, С. Алексухин стверджує, що 

більшість членів Інтернет-спільнот об’єднані (за їхньою власною думкою) 

спільними цінностями. В той же час серед причин приєднання до спільнот в 

першу чергу називаються потреби в спілкуванні, отриманні нової інформації, 

активної соціальної ролі. Таким чином, утворення Інтернет-спільнот так чи 

інакше пов’язане з актуальними цілями, що переслідуються людьми, і 

цінностями, здатними регулювати їхню соціальну практику [2]. 

В умовах інформаційного суспільства проявилася тенденція до 

зростання числа інтерактивних мережевих спільнот і загального зростання 

числа учасників, які займають в Інтернеті активну комунікаційну позицію. 

Число ступенів комунікативної свободи безумовно зростає – володіючи 

досить невеликим обсягом ресурсів, будь-який учасник може включатися в 

життя майже безмежної кількості Інтернет-спільнот. Все більше ми 

спостерігаємо індивідів, які включені в активні форми соціальної поведінки в 

мережі. У країнах, де існує сформоване інформаційне суспільство, без 

активної роботи з Інтернет-спільнотами немислимі будь-які інформаційні 

кампанії. Інтернет-спільноти все частіше уявляються як мережі довіри, які в 

майбутньому здатні будуть трансформувати інформаційне суспільство в 

співтовариство взаємної довіри. 

Підсумовуючи думки вітчизняних та зарубіжних дослідників, хочемо 

зазначити, що Інтернет-спільнота відрізняється від інших структур способом 

інтеграції (мета), рівнем структуризації та перспективами трансформації. 

Вона здатна швидко трансформуватися з особистісного рівня та 

мікросередовища у макроструктурне утворення. Дуже часто вона набуває 

форм часткової інтеграції, коли індивіди, досягнувши мети, через яку вони 

вступали до Інтернет-спільноти, більше не підтримують стійкі зв’язки.  



56 
 

 

Цілями діяльності Інтернет-спільноти є: збереження ідентичності її 

членів, задоволення потреб учасників, створення альтернативи жорстким 

ієрархічним утворенням, допомога у досягненні, в першу чергу, 

інструментальних цілей (досягнення стратегічних цілей є можливим у 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 формальних та 

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. 

Трансформація Інтернет-спільнот пов’язана з багатьма факторами: 

розвитком технологічних інновацій, кризовими явищами в суспільстві, 

аспектами психологічної сумісності та здатністю до взаємодії в умовах 

фізичної відсутності. 

В цілому хочеться наголосити, що Інтернет-спільноти ще не стали 

повністю інституалізованими утвореннями. Потенціал, який несуть у собі 

такі спільноти, здатний трансформувати суспільні відносини в межах мікро- 

та макростурктурних утворень. Цей потенціал пов’язаний з встановленням 

довірчих відносин між членами спільнот, набуттям навичок соціальної 

взаємодії та отриманням важливих інформаційно-комунікативних 

компетенцій. 

Отже, Інтернет-спільнота – це структура, заснована на новій формі 

соціальності – мережевому індивідуалізмі, члени якої вступають у 

взаємодію на основі індивідуальних та/або колективних потреб, реалізація 

яких не завжди збігається з метою функціонування спільноти; вирізняється 

специфічною формою контролю і управління; побудована на певній 

технологічній платформі. 

В ході взаємодії членів Інтернет-спільнот утворюється специфічна 

соціальна структура та стратифікація, формується система цінностей, 
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установок, норм, правил поведінки, стереотипів поведінки, традицій, 

загальногрупових цінностей та інтересів, лексикону та ін.; цілісність та 

стійкість Інтернет-спільноти залежить від індивідуальних міжособистісних 

контактів; соціальна диференціація в Інтернет-спільноті здійснюється на 

основі рівня доступу до знань та інформації, відбувається згладжування 

культурних, національних, соціально-особистісних рис та відмічається 

зрівняння за матеріальним, соціальним, освітнім статусами; знімаються деякі 

перцептивні та комунікативні бар’єри в спілкуванні, відчуття безкарності 

провокує необґрунтовані ризикові дії.  

По-перше, це інтерактивний характер взаємодії або високий ступінь 

конструювання соціальних об’єктів за допомогою і в рамках програмного 

забезпечення Інтернет-спільнот.  

По-друге, особливий характер конструювання особистості та 

самопрезентації - безтілесність, замінена графічною і текстуальною 

презентацією.  

По-третє, відносна локальна і тимчасова невизначеність комунікації 

всередині спільноти.  

По-четверте, обов’язкова наявність мети, предмета загального інтересу, 

що є ядром взаємодії спільноти.  

По-п’яте, особливий характер членства, що виражається в переважанні 

соціального та культурного капіталу як основи для стратифікації всередині 

об’єднання, а також у відносній легкості для вступу та виходу зі спільноти.  

По-шосте, рекурсивність соціальних практик всередині нових утворень, 

з одного боку, і легкість, раптовість їхньої зміни, з другого.  

По-сьоме різноспрямованість векторів комунікації в рамках мережевої 

структури спільноти, які задають можливості для здійснення ефективного 

зворотного зв’язку між учасниками різних рангів (деієрархізації). 
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1.3. Типологія сучасних Інтернет-спільнот 

 

Традиційні уявлення про спільноти не можуть дати нам підстав для 

класифікації Інтернет-спільнот. В умовах взаємодії учасників Інтернет-

спільнот вікові, етнічні, гендерні, територіальні ознаки відіграють 

мінімальну роль. Розміри Інтернет-спільнот також не впливають на характер 

взаємодії їхніх учасників, адже, наприклад, кількість учасників групи 

прихильників певного музичного колективу в соціальній мережі не сильно 

впливає на адміністрування цієї групи. Як ми могли спостерігати вище, не 

існує єдиного уявлення про Інтернет-спільноти тому, що їхнє визначення 

може змінюватися залежно від того, хто їх визначає. Універсальними, однак, 

є ознаки спільноти. До них належать: 

Контент: статті, інформація та новини про тему, що представляє інтерес 

для групи людей. 

Форум або групи новин і e-mail: члени спільноти можуть спілкуватись 

на актуальні теми. 

Чат та миттєві повідомлення: члени спільноти можуть спілкуватися в 

реальному часі. 

Перераховані вище ознаки є основами функціонування Інтернет-

спільноти. Лише в єдності цих ознак виникає соціальна взаємодія учасників. 

Як ми вже зазначали, підставою для формування Інтернет-спільноти є 

індивідуальний або колективний інтерес, який виступає інтегруючим 

фактором. Існує безліч інтересів для появи Інтернет-спільнот. Деякі з цих 

інтересів включають питання дозвілля, освіти, культури, прав людини, 

питань економіки, політики тощо. 

Український дослідник С. Коноплицький вважає, що в структурі 

глобальної соціальної спільності Інтернет-простору виокремлюють 

мікросоціальні і макросоціальні віртуальні мережеві спільноти. В той же час, 

макросоціальні спільноти можуть включати в себе окремі мікросоціальні 

співтовариства, проте, можуть й не мати розподілу на явні мікросоціальні 
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спільноти. До класифікаційних критеріїв віднесення спільнот до 

мікросоціальних автор пропонує вважати наявність ієрархічної структури 

утворення; існування стійких міжособових комунікацій усередині мережевої 

структури, де беруть участь учасники цього мікросоціального 

співтовариства; мережева спільнота є деяким співтовариством індивідів, які 

спілкуються між собою на різну тематику та використовують Інтернет-

технології як основний засіб комунікації для взаємодії учасників спільноти, 

які само організовується [61, c.51]. 

Потреба у класифікації видів Інтернет-спільнот зумовлена необхідністю 

краще зрозуміти, як вони структуровані. Технічні аспекти Інтернет-спільнот 

(можливість створення або зміни веб-сторінки, як у випадку з Вікіпедією, 

або чітко визначене коло учасників, які можуть залишати записи і редагувати 

їх, як і у випадку з більшістю блогів) дозволяють класифікувати конкретні 

онлайн-спільноти за жанром.  

Типологія сучасних Інтернет-спільнот, крім технологічної основи 

утворення, включає характеристики соціальної і професійно орієнтованої 

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

утворення не стільки технологічні, скільки соціальні. 

А. Пелещишин, Р. Кравець, Ю. Сєров за ступенем інтеграції у всесвітню 

мережу поділяють Інтернет-спільноти на такі типи: 

 соціальні мережі – фактично неінтегровані у веб; 

 дискусійні листи – частково інтегровані у веб; 

 публічні соціальні мережі – значною мірою інтегровані у веб; 

 веб-спільноти – повністю інтегровані у веб [83, c.212-221]. 

Інформаційні технології лише уможливили комунікацію між людьми, 

зацікавленими у самій взаємодії, що здійснюється у масштабах реального 

часу. Інтернет-спільноти можуть розглядатися як групи інтересів у 

соціально-політичному житті суспільства, тому до них може бути 

застосована типологія соціальних груп інтересів: а) з точки зору походження 
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і ступеня організованості; б) згідно зі спеціалізацією; в) згідно з характером 

діяльності. Мережеві групи стають найбільш перспективною формою 

професійного спілкування, що дозволяє не тільки обмінюватися інформацією 

і знаннями, а й брати участь у творчих, наукових, економічних і політичних 

процесах суспільства.  

А. Петренко-Лисак стверджує, що функціонування Інтернет-спільноти 

як соціотехнологічно генерованої підтримується завдяки інтерфейсу 

програмного забезпечення комп’ютера. У чатах спілкування базується на 

бажанні комунікації, обміні репліками актуальної сумісної тематики. На 

форумах збираються полярні погляди із заздалегідь заданої тематики, але 

форум обмежений організаторами в часі. Учасники блогів (онлайнових 

щоденників) описують свої досягнення, враження, сумніви та творчість, 

маючи змогу робити це в віртуальній «компанії друзів»» [87, c.57-58]. 

Проте є інші дослідники, які класифікують Інтернет-спільноти на основі 

моделей поведінки  конкретних учасників. 

Деякі дослідження сфокусовані на класифікації конкретних учасників 

Інтернет-спільнот. Е. Д. Кім класифікувала ритуали й етапи інтерактивної 

взаємодії спільноти і назвала їх «Членство життєвого циклу» [144].  

К. Ширкі говорить про співтовариство практики, члени якого 

співпрацюють і допомагають одне одному для того, щоб зробити щось краще 

або поліпшити певну майстерність [159]. Спільнота практики або спільнота 

обміну знаннями – Community of  Practice (термін увів Е. Венгер) – це 

суспільне утворення, члени якого залучені в спільну діяльність і спілкування 

є необхідною умовою їхнього співробітництва [165]. Так, члени наукового 

товариства, на засіданні якого обговорюється стаття, допоможуть її авторові 

внести необхідні доповнення й пояснення і під впливом обговорення внесуть 

корективи у свої власні роботи. Дискусія між членами спільноти має 

безпосередній стосунок до подій, що відбуваються всередині спільноти, та її 

нових об’єктів – книг, зображень, статей і т.д. Обговорення події впливає на 
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подальші дії, а обмін знаннями для набуття компетенцій може набути 

статусу події.  

Російський дослідник М. Спірідонов стверджує, що в процесі наукового 

дискурсу знайдено чимало більш-менш чітких ознак, які формальним чином 

вказують на «соціальність» сервісу. Це – наявність профайла учасника, 

можливість комунікації між членами спільноти, можливість установки 

зв’язків між учасниками і т.п. З огляду на різноманіття існуючих і майбутніх 

форм різноманітних соціальних сервісів і мереж, академічне визначення 

соціальності в веб (якщо вже братися його визначати) має лежати швидше у 

філософській площині, ніж технічній. М. Спірідонов визначає «соціальний 

сервіс» як сервіс створення віртуальних особистостей з можливістю 

комунікації між цими особистостями, а «соціальну мережу» як «соціальний 

сервіс», де пріоритетним контентом і точкою уваги є сама особистість 

(аккаунт учасника). Одним словом, «соціальність» в Інтернет є там, де веб-

сервіс передбачає проекцію реальної чи вигаданої особистості людини на її 

аккаунт. При цьому така проекція може бути прямою або опосередкованою. 

Про людину може говорити її сторінка в «Однокласниках», де є її ім’я, 

прізвище, фотографії, блог, але так само про людину може красномовно 

розповідати аккаунт у рамках відеосервісу, фотохостингу або соціальних 

закладок [101]. Важливою проблемою може стати захищеність профілю 

учасника від інформаційних атак різного плану [104, c.85-86], що може 

впливати на стійкість Інтернет-спільнот. 

Таким чином, ми побачили, як дослідники підходять до окреслення 

параметрів для типології Інтернет-спільнот. Більшість з них все ж спирається 

на технологічну складову, веб-ресурс, через який відбувається взаємодія 

членів Інтернет-спільнот. У наступній частині ми розглянемо найбільш 

популярні останнім часом види Інтернет-спільнот. Почнемо з найбільш 

популярного та доступного виду Інтернет-спільнот – соціальних мереж. 

О. Березко визначає соціальну мережу (Social Network) як поширений 

тип Інтернет-спільноти, яка відтворює соціальну структуру відносин між 
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людьми, де за основу можуть бути взяті торгівля, ідеї, знання, гроші, кар’єра, 

стосунки. Зазвичай така структура відображає зв’язки, що існують у 

реальному житті [15, c.19-20]. 

Порівняно з іншими формами віртуальних спільнот соціальні мережі 

набули популярності лише останнім часом. Найпопулярнішими у світі 

соціальними мережами є Facebook, учасниками якої у липні 2009 р. було 

понад 150 млн. осіб, у березні 2011 р. – понад 500 млн., а станом на грудень 

2014 р. – 980 млн. зареєстрованих учасників [138]. Заснована у 2004 р. 

студентами Гарварда, мережа Facebook була спочатку місцем для 

спілкування лише студентів університету, а у 2006 р. її відкрили для 

широкого загалу.  

Соціальні мережі як Інтернет-спільноти характеризуються закритістю 

стосовно всесвітньої мережі. Отримати доступ до даних учасників у 

соціальній мережі може тільки її учасник і лише у випадку, якщо власник 

інформації відкриває до неї доступ. Пошукові системи, такі як Google або 

Yandex, не індексують інформацію, що зберігається у соціальних мережах. 

Основною характеристикою даного виду Інтернет-спільнот є те, що 

основним об’єктом є люди, а не інформація, тому проаналізувати її 

структурованість та збереженість досить складно. 

А. Пелещишин, Р. Кравець, Ю. Сєров характеризують типи спілкування 

у соціальній мережі таким чином: 

 передача приватних повідомлень. Написання коротких текстових 

повідомлень, які складаються з кількох речень, об’єднаних спільною темою; 

 користування персональною дошкою для повідомлень; 

 додавання коментарів до фото, відео, посилань учасників, «лайкання»; 

 ведення дискусій у групах; 

 використання структурних особливостей соціальних мереж; 
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 неструктуроване інформаційне наповнення, виникнення спонтанних 

дискусій навколо різнопланових інформаційних приводів (фото, відео, 

дописів учасників, групових дискусій); 

 непередбачуваність дій учасника щодо тривалості розміщення 

інформації – залежить від настрою, дискусії з іншими учасниками тощо; 

 відстежити появу нових повідомлень можна лише послідовним 

переглядом усіх місць, де ведуться дискусії [83, c.215]. 

Через вищезазначені особливості соціальні мережі залишаються 

найбільш затребуваними видами Інтернет-спільнот, число учасників яких 

невпинно зростає. Проте останнім часом деякі Інтернет-спільноти (Myspace, 

Odnoklassniki) втрачають своїх учасників, які переходять в інші мережі через 

незадоволення політикою приватності або незручним інтерфейсом.  

Наступним популярним видом Інтернет-спільноти є блог. В. Герасевич 

під ним розуміє персональний журнал, спеціальну Веб-сторінку (сайт), яка 

призначена для висловлення думок автором і його дискусії з іншими, що 

переглядають блог автора і вступають у дискусію з ним. Така веб-сторінка 

може бути відкритою або закритою для відгуків і запитань тих, хто її 

переглядає [23]. За останні кілька років у мережі з’явилася величезна 

кількість спільнот, матеріали яких створюються їхніми читачами. Читачі 

публікують новини і коментарі до них. Крім можливостей обговорення, 

читачі оцінюють і якість публікації, і якість коментарів. А. Пелещишин, Р. 

Кравець, Ю. Сєров перераховують загальні особливості блогів таким чином: 

 відсутність структури щодо тематичного подання інформації, лінійні 

або структуровані дискусії;  

 зберігання інформації тривалий час;  

 застосування засобів відстеження нових повідомлень;  

 «автороцентричність»;  

 висловлювання думок автора блогу є пріоритетом над веденням 

дискусій;  
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 блогом можна вважати сайт, який прив’язаний до автора і тому 

називати його спільнотою треба з певними обмовками [83, c.216-217]. 

На думку В.Пожуєва, завдяки масовій дискусії на різноманітні теми, 

інтерактивності, а також обговоренню в утворених популярних блогах, 

учасники яких обчислюються десятками і сотнями тисяч, блоги-спільноти 

мають великий потенціал як дискусійний майданчик з обговорення 

проблем суспільно-політичного, економічного чи культурного життя 

соціуму [88, c.8].  

Блог як Інтернет-спільнота поєднав у собі ефективні технологічні та 

суспільні механізми використання віртуального простору, надав простору 

специфічної форми медійності, інтерактивності, акумулював можливість 

відповіді автору. Ці характеристики підвищили статус та значення блогів у 

суспільстві, такі форми взаємодії соціальних акторів і членів Інтернет-

спільнот стали модними та інноваційними. Інформаційне суспільство та його 

розвиток накладає свій відбиток на характер взаємодії в мережі Інтернет, 

відбувається посилення позицій Інтернет-спільнот, особливо блогів у 

соціальних процесах (це посилення, зокрема, відчувалося у подіях 

«Арабської весни» на початку 2010-х рр.).  

Ще одним популярним видом Інтернет-спільнот вважають спільноти 

прямого спілкування (чати). Їхнім прототипом був Internet Relay Chat. У 80-

тих рр. ХХ століття персональні комп’ютери, з’єднані з всесвітньою 

мережею, надали можливість учасникам миттєво передавати повідомлення 

на екрани інших комп’ютерів. Посередником у цій комунікації є сервер, який 

генерує повідомлення учасників. Для з’єднання з сервером, необхідна 

спеціальна програма – IRC-клієнт [27, c.287]. 

З розвитком мережі Інтернет сайти утворили безліч сторінок, де були 

створені умови імітації можливостей IRC для підтримання спілкування між 

відвідувачами даного сайту. Через простий інтерфейс чати стали дуже 

популярними серед непрофесійних учасників мережі Інтернет.  
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А. Пелещишин, Р. Кравець, Ю. Сєров характеризують чати таким 

чином:  

 неструктурованість інформації – відсутня структурованість дискусій;  

 коротка тривалість зберігання інформації (повідомлень учасників);  

 відсутність можливості дізнаватися про події, які відбулися за час 

відсутності;  

 кількість учасників спільноти невелика, тому що в інтерактивному 

режимі важко вести дискусію з багатьма людьми; 

 розважальний характер; 

 можуть становити як окремий проект, так і частину сайту [83, c.216]. 

Незважаючи на велику популярність такої форми спілкування, чатове 

спілкування сприймається скептично багатьма дослідниками. Наприклад, Г. 

Ходоренко розглядає віртуальний світ як можливість піти від реального 

світу, що не влаштує людину, в інший, свій, в інше віртуальне буття, де 

можна бути тим, ким хочеш. У віртуальному світі можна не тільки 

спілкуватися, але й жити. Автор зазначає, що віртуальний простір надає 

людині унікальні можливості, які відсутні в реальному світі. Завдяки цим 

унікальним можливостям людина в чаті знаходить і іншу іпостась свого 

існування - віртуальну. Чат, на думку Г. Ходоренко, це не що інше, як 

«карнавал», заперечення реального життя, реальних статусів, 

загальноприйнятих норм спілкування, та й, певною мірою, просто реальних 

людей. Це гра умовностей і умовних персонажів [116]. 

В свою чергу, ми би хотіли зазначити, що з появою соціальних мереж 

популярність чатів пішла на спад через обмеженість дискусії лише текстовим 

наповненням та необхідністю постійно адмініструвати сервер повідомлень. В 

Україні пік популярності чатів минув 10-15 років тому. 

Останнім часом користувачі мережі Інтернет все більше надають 

перевагу таким видам спільнот як форум, де в ході дискусії можна отримати 

відповіді на деякі практичні запитання (наприклад, форум фотолюбителів, 
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форум рибалок тощо). А. Пелещишин вважає, що форум є сайтом з 

особливою структурою, що складається з множини повідомлень та тем, 

створених членами Інтернет-форуму. Зазвичай структура форуму побудована 

таким чином, що всі теми веб-форуму розділені за семантичними ознаками 

на підмножини для зручності учасників та підвищення ефективності 

адміністрування [81].  

Особливостями веб-форумів прийнято вважати структурування за 

темами інформації та її подання; ведення дискусій за пласкою 

(структурованою хронологічно) або ієрархічною (деревоподібною) 

структурою; довготривале зберігання інформації; зручне подання даних; 

члени спільноти є її учасниками, можуть брати всебічну участь у житті 

спільноти. 

Форуми функціонують за чітким ієрархічним характером типології 

учасників, що сприяє мобільності статусу члена у випадку активізації 

діяльності (підвищення повноважень у разі створення помітної для інших 

кількості записів та дискусій). 

Ієрархічна типологія, в свою чергу, обумовлює виконання правил 

комунікативної поведінки члена форуму та доброзичливого ставлення інших 

учасників Інтернет-спільноти, що може оцінюватись неформально чи на 

основі спеціальних рейтингів та голосувань (так зване «формування 

авторитету» у віртуальній спільноті). А. Пелещишин, Р. Кравець, Ю. Сєров 

на прикладі веб-форумів розробили типологію членів Інтернет-спільноти 

подібного типу на основі адміністративних повноважень та ролей: 

Адміністратор – в основному засновник та «топ-менеджер» Інтернет-

спільноти. Він санкціонує правила поведінки учасників та визначає характер 

функціонування форуму; член спільноти з найвищим статусом та 

загальновизнаним авторитетом. 

Модератор – член Інтернет-спільноти з визначеним статусом та вищим 

авторитетом, це, в свою чергу, зобов’язує модератора слідкувати за 

неухильним дотриманням правил комунікативної поведінки членів форумів 
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та при порушенні цих правил учасниками спільноти санкціонувати 

покарання (зазвичай модератора закріплюють за визначеним розділом). 

Учасник (дописувач) – зареєстрований член форуму, що активно або 

пасивно бере участь у функціонуванні спільноти, дискутує, здійснює 

опитування та створює повідомлення. Існує практика підвищення учасників 

форумів до статусу модераторів за умов дотримання правил та створення 

необхідної кількості контенту. 

Користувач (гість) – відвідувач форуму без реєстрації, який постійно 

слідкує за появою інформації в наповненні контенту (деякі спільноти 

встановлюють обмеження доступу до певної інформації користувачам, що не 

мають реєстрації), але він не має статусу учасника дискусій та не може 

створювати повідомлення. При довготривалому входженні в таку спільноту у 

користувача часто виникає бажання приєднатись до неї і піднятися в ієрархії 

[83, c.216]. 

Всі перераховані учасники Інтернет-спільнот активно беруть участь у 

соціальній взаємодії. Така взаємодія будується на регламентованих правилах 

функціонування спільноти.  

Дуже велику роль у комунікації членів Інтернет-спільноти відіграє 

встановлення довірчих відносин, адже при відсутності візуального, тілесного 

контакту неможливо встановити позитивний психологічний клімат. Основна 

комунікація побудована навколо усвідомлення того, що члени спільноти не 

будуть порушувати правил комунікації (наприклад, відкривати стороннім 

особам доступ до інформації, призначеної лише учасникам спільноти) і 

будуть сприяти в отриманні кожним її учасником необхідних знань, які 

надалі сформують необхідні комунікативні компетенції.  

Розглянемо ще декілька специфічних видів Інтернет-спільнот. Так, 

дискусійний  лист, як вид веб-спільнот, функціонує поза мережею Інтернет 

на основі такого ресурсу, як електронна пошта. Інформаційний контент 

наповнюється та зберігається у вигляді ланцюжків повідомлень e-mail. 
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Учасники на свій розсуд можуть оприлюднювати частину контенту в 

Мережі. 

Інший вид спільнот - публічна соціальна мережа, яка є альтернативою 

відкритим соціальним мережам (Vkontakte, Facebook тощо). В ній 

ознайомитись зі змістом інформаційного наповнення може не лише 

користувач профілю, а й інші люди. Частина інформації таких публічних 

мереж індексується пошуковими системами, втім частина контенту може 

бути доступна лиш учасникам публічної мережі. Прикладом соціальних 

мереж такого типу є відомий сьогодні у світі сервіс мікроблогів Twitter та 

популярний в Росії та Україні LiveJournal. 

Специфічним видом дослідники виділяють також організаційні 

Інтернет-спільноти. До них належать ті, що дають змогу виконувати певні 

завдання: проведення операцій купівлі-продажу товарів, послуг та контенту 

(електронний аукціон – eBay), здійснення торгівлі акціями на фондовій біржі 

(електронна біржа – Forex), реалізація суспільно важливих проектів 

(електронна енциклопедія – Wikipedia), розміщення оголошень (електронна 

дошка оголошень – Craigslist) тощо [127]. 

На противагу організаційним спільнотам виокремлюють також 

комунікативні (традиційно до них відносять чат, блог, форум), метою яких є 

організація спілкування, взаємодії. До специфічних комунікативних спільнот 

відносять гостьову книгу – спеціальну Інтернет-сторінку, як середовище 

висловлення думок, пропозицій та комунікації. Зазвичай гостьова книга є 

структурним розділом веб-сайта окремого тематичного спрямування і 

спрямована на зворотний зв’язок відвідувачів Інтернет-сайта з власниками. 

Гостьові  книги можуть виконувати функцію майданчика для спілкування 

відвідувачів Інтернет-сайту між собою. Проте дописувачі не є членами  

віртуальної спільноти, а лише гостями. До особливостей гостьових книг 

можна віднести: неструктуроване розміщення інформації за темами, 

відсутність структурування, лінійності в дискусії; інформація може 

зберігатися тривалий час і через це застарівати; якщо учасник прагне знайти 
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інформацію про те, що відбувалося за час відсутності, йому необхідно 

послідовно переглянути  повідомлення від моменту останнього відвідування 

учасником [83, c.216]. 

О. Олійник запропонував типологію специфічних Інтернет-спільнот – 

мережевих громадських об’єднань. На його думку, слід розмежовувати 

поняття «Інтернет-спільноти» та «мережеві громадські об’єднання» 

наступним чином: перші – суто віртуальні утворення, а другі – похідні від 

них – реальні групи, що утворилися та здійснюють комунікацію в т. ч. і через 

Інтернет.  

Типологію мережевих громадських об’єднань автор пропонує 

розрізняти за наступними критеріями: 1) функції та цілі діяльності – 

волонтерські, інформаційно-політичні («декларативні»), діяльнісні 

громадсько-політичні, мистецькі й культурно-освітні; 2) структура – 

однощаблеві («горизонтальні») та багатощаблеві («ієрархічні»); 3) форма 

існування – суто віртуальні, реально діючі (використовують соціальні 

мережі для обміну інформацією, збільшення кола учасників). Автор 

емпірично доводить, що виключно віртуальні спільноти володіють 

однощаблевою структурою, а реально діючі об’єднання – традиційною 

багатощаблевою, що складається з кількох підструктур, які їєрархічно 

підпорядковані керівництву [79].  

Вважаємо за доцільне доповнити типологію Інтернет-спільнот 

класифікацією за способом формування та реалізації соціального потенціалу 

спільноти. Відповідно до цієї типології всі спільноти (незалежно від 

технологічної платформи, складу учасників або терміну існування) 

поділяють на:  

 спільноти, які формують індивідуальний соціальний потенціал 

учасників. До таких спільнот ми можемо віднести спільноти з організації 

індивідуальної безпеки (наприклад, запобігання або лікування хвороби, 

захист особистої інформації тощо), спільноти, які розвивають комунікативні 

компетенції (наприклад, вивчення іноземних мов, опанування ораторського 
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мистецтва тощо), спільноти з організації дозвілля (через задоволення потреб 

відпочинку, підтримку хобі тощо) та ін. Такі спільноти переважно 

егоцентричного типу, проте дана характеристика не свідчить про 

тимчасовість або нестійкість спільноти. В даному випадку доцільно говорити 

про очевидну, пряму вигоду перебування у спільноті для її учасника. 

 спільноти, які формують колективний соціальний потенціал 

структури. Такі спільноти орієнтовані на вирішення колективних потреб усієї 

Інтернет-спільноти. До них ми можемо віднести: 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 тощо). 

Такі спільноти є більш альтруїстичного типу, вигода участі в яких не завжди 

прямо проглядається або містить віддалену перспективу задоволення потреб 

(у першу чергу, самоактуалізації). 

Дана типологія не є строгою. Ймовірним є перехід спільноти з одного 

формату в інший. Наприклад, коли учасники, реалізувавши власні 

індивідуальні потреби, сформулюють певну віддалену ціль, досягнення якої 

вимагатиме координації спільних зусиль, акумуляції наявних ресурсів. І, 

навпаки, в спільноті, де досягнута спільна мета, учасники надалі 

задовольнятимуть власні утилітарні потреби. 

Розглянувши типологію сучасних Інтернет-спільнот, ми дійшли 

висновку, що найбільш поширеними критеріями для поділу спільнот є 

соціальний інтерес та технологічна платформа. Залежно від того, як 

технологічно влаштований майданчик для дискусії, учасники веб-спільнот 

можуть вибудовувати свою взаємодію – приватне спілкування, публічне 

спілкування, коментування, ознайомлення з необхідною інформацією.  

Майбутнє Інтернет-спільнот пов’язане з технічними вирішеннями 

передачі тілесності, подоланням ефекту фізичної неприсутності для кращої 

імітації реального спілкування, підвищенням рівня довіри між учасниками 
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Інтернет-спільнот, формуванням адекватних комунікативних компетенцій 

тощо. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Теорія соціальних спільнот є відносно самостійним напрямом аналізу 

соціальних структур. Вона сформувалася з ідей Ф. Тьонніса (спільноти 

Gemeinschaft та Gesellschaft), Ч. Галпіна, Е. Коена, Б. Андерсона, Ф. Шерера, 

С. Фішера та інших. Автори на основі власних уявлень виокремлюють ті чи 

інші сутнісні характеристики соціальних спільнот, що можуть бути 

причиною методичних ускладнень у прикладних дослідженнях на етапі 

розрізнення типів спільнот. Дослідницькі підходи до трактування соціальних 

спільнот досить різноманітні, однак в усіх спостерігаються загальні моменти: 

соціальна спільнота розглядається як сукупність індивідів, які об’єднані або 

спільною територією, або на основі цінностей, або співучасті (можливе 

поєднання цих підстав); спільноту характеризує спільна воля, відчуття 

приналежності, добровільність відносин; функціонування спільнот засноване 

на механізмах соціальної інтеграції, соціальної інклюзії та солідаризації її 

учасників; становище соціальної спільноти визначається її позицією та 

функціями. 

2. Аналіз спрямованості наукового дискурсу приводить нас до думки, 

що після переходу від домінування первинних відносин (уособлених сім’ями 

та громадами) до вторинних відносин (уособлених об’єднаннями), нині, 

схоже, створюється нова домінуюча структура, заснована на тому, що можна 

було б назвати третинними відносинами або «персоналізованими 

спільнотами», втіленням яких стають егоцентричні мережі, які припускають 

приватизацію соціальності. 

3. В соціологічній традиції утвердились чотири методологічні підходи 

до аналізу Інтернет-спільнот: феноменологічний (в цей підхід також 
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включають етнометодології), соціально-психологічний, мережевий підходи 

та теорія соціального капіталу. 

4. Інтернет-спільнота відрізняється від інших структур способом 

інтеграції (мета), рівнем структуризації та перспективами трансформації. 

Вона здатна швидко трансформуватися з особистісного рівня та 

мікросередовища у макроструктурне утворення. Дуже часто вона набуває 

форм часткової інтеграції, коли індивіди, досягнувши мети через яку вони 

вступали до Інтернет-спільноти, більше не підтримують стійкі зв’язки. 

Цілями діяльності Інтернет-спільноти є: збереження ідентичності її членів, 

задоволення потреб учасників, створення альтернативи жорстким 

ієрархічним утворенням, допомога у досягненні, в першу чергу, 

інструментальних цілей, перетворення онтогенетичного потенціалу 

особистості у соціальний потенціал спільноти. 

5. На думку автора, Інтернет-спільнота – це структура, заснована на 

новій формі соціальності – мережевому індивідуалізмі, члени якої вступають 

у взаємодію на основі індивідуальних та/або колективних потреб, реалізація 

яких не завжди збігається з метою функціонування спільноти; вирізняється 

специфічною формою контролю і управління; побудована на певній 

технологічній платформі. 

6. Типологія сучасних Інтернет-спільнот, крім технологічної основи 

утворення, включає характеристики соціальної і професійно орієнтованої 

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

утворення не стільки технологічні, скільки соціальні. Автор пропонує 

доповнити типологію Інтернет-спільнот класифікацією за способом 

формування та реалізації соціального потенціалу спільноти. Відповідно до 

цієї типології всі спільноти (незалежно від технологічної платформи, складу 

учасників або терміну існування) поділяють на: спільноти, які формують 

індивідуальний соціальний потенціал учасників (до таких спільнот ми 

можемо віднести спільноти з організації індивідуальної безпеки, спільноти, 

які розвивають комунікативні компетенції, спільноти з організації дозвілля 
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тощо) та спільноти, які формують колективний соціальний потенціал 

структури (до них ми можемо віднести: спільноти, що формуються для 

контролю за діяльністю органів влади; спільноти, що відстоюють професійні 

права окремих груп; спільноти, створені на підтримку функціонування 

соціальних інститутів). 
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ 

 

2.1. Трактування соціального потенціалу в соціологічній традиції 

 

Інтернет-спільноти стали невід’ємним атрибутом життя сучасної 

людини. Вони пройшли шлях від спільнот, заснованих на принципах 

локальності та афілійованої примусовості, до глобальної добровільності. 

Сьогодні, будучи залученим в Інтернет-спільноти, індивід відчуває себе 

комфортно при спілкуванні з собі подібними та малознайомими людьми. 

Люди використовують участь в Інтернет-спільнотах щоб володіти 

інформацією про те, що відбувається в їхніх місцевих громадах та світі.  

Існування Інтернет-спільнот неможливе без посильної участі її членів у 

життєдіяльності таких структур. Індивіди на основі навиків соціальної 

взаємодії, рівня довіри до протилежної сторони, власних очікувань 

вступають у відносини з іншими, часто анонімними акторами. Саме тому 

проблема аналізу ефективного використання індивідуальних ресурсів у 

соціальних утвореннях є дуже актуальною теоретичною та практичною 

задачею. Найбільш ґрунтовно до цієї проблеми підійшли прихильники теорії 

соціального потенціалу, яка отримала розвиток у рамках ширшої концепції 

соціального капіталу. 

Розробка підходів до нарощення соціального потенціалу першочергово 

вимагає детальнішого вивчення цього поняття, з’ясування його сутнісних 

характеристик. 

На думку В.Попова та В.Попової поняття потенціалу в першоджерелах 

вживається у таких аспектах: 

– соціально-організаційному (кадровий потенціал, трудовий потенціал,  

соціальний потенціал, діловий потенціал, діяльнісний потенціал тощо); 
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– соціально-екологічному (життєвий потенціал, природно-ресурсний 

потенціал території тощо); 

– науково-технічному (інноваційний потенціал); 

– економічному (потенціал ринку, трудовий потенціал, діяльнісно-

структурний тощо); 

– соціально-психологічному (людський потенціал, творчий потенціал, 

емоційний потенціал тощо) [89]. 

Т. Бабан, узагальнюючи думки різних авторів стосовно визначення 

терміна «потенціал», зазначає, що він являє собою реальні або приховані 

сукупні можливості, ресурси, запаси або джерела, що використовуються чи 

можуть бути використані (мобілізовані) для досягнення мети, розв’язання 

конкретної задачі, виконання цілеспрямованої роботи в певній сфері. З 

одного боку потенціал – це наявні можливості та ресурси, що є в 

розпорядженні та використовуються або можуть бути використані для 

досягнення визначеної мети. З другого – це невикористані можливості 

підвищення ефективності виробництва чи діяльності. Тобто потенціал 

характеризується двома рівнями: досягнутим, або наявним, та перспективним 

[11]. 

С. Бабенко стверджує, що важливим є змістовне розведення понять 

«потенціал», «ресурс» і «капітал». На її думку, «потенціал» – це можливість, 

ймовірність застосування наявних ресурсів, які має індивідуальний або 

груповий актор, а «капіталом» є реально затребувані ресурси в повсякденних 

практиках, які використовуються соціальними акторами для досягнення 

власної мети і наслідків соціальних практик. Такі «ресурси» поділяються на  

особистісні (знання, навички, риси характеру, творчі задатки тощо), соціальні 

(система соціальних взаємовідносин, залучення до соціальної діяльності), 

матеріальні (грошові, технічні засоби тощо), організаційні (участь у 

діяльності соціальних груп, організацій тощо), символічні (статус, авторитет, 

довіра). Від себе можемо додати, що стосовно Інтернет-спільнот існують 
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сумніви про усталені повсякденні практики оперування ресурсами учасників 

цих спільнот, взаємодія має більш ситуативний характер.  

Українські дослідники М. Лесечко та А. Чемерис пропонують 

розглядати соціальний потенціал як сукупність індивідуальних та 

колективних можливостей – демографічних, освітніх, професійних, 

соціально-інфраструктурних, працевлаштування та подібних. На їхню думку, 

активний аспект соціального потенціалу визначається рівнем соціального 

капіталу [65, c.89].  

Поняття «ресурси» є ключовим у розкритті змісту «ресурсного 

потенціалу», де вони виступають як сукупність носіїв характеристик та 

властивостей, які є значущими для функціонування певної (в нашому 

випадку – соціальної) системи і підтримують її існування. Проте поняття 

«потенціал» інтуїтивно є ширшим, ніж механічна сукупність ресурсів. 

Соціальний потенціал і соціальні ресурси варто розрізняти з погляду 

системи взаємовідносин (політичних, економічних, культурних тощо). 

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 — здібності актора взагалі, які не 

залежать від їх використання у владних відносинах, матеріальному чи 

нематеріальному виробництві. Очевидно, що соціальний потенціал є за 

величиною більшим, ніж соціальні ресурси, тому помилково ототожнювати 

ці два показники. Проте при цьому ні в якому разі не слід ототожнювати 

поняття «соціального потенціалу» з «соціальним капіталом». Адже, 

незважаючи на те, що потенціал і капітал належать соціальному актору і 

потенціал при наявності певних потреб може набувати ознак капіталу (при 

реалізації владних функцій, створенні економічних благ, отриманні прибутку 

чи доходу). Все ж треба чітко розрізняти, що під соціальним капіталом слід 

розуміти запас блага, що знаходяться у розпорядженні власника 

(кваліфікація, спеціальна підготовка), що мають вартісну оцінку. А 
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соціальний потенціал – це всього лише можливості, які не реалізовані (тобто 

накопичені, збережені і знаходяться в резерві) і, відповідно, до визначеного 

часу не мають оцінки (політичної, економічної, культурної), але які при 

бажанні і конкретних способах мотивації можна реалізувати. І. Каленюк 

зазначає: «Сукупність здібностей людини не є капіталом, тому що самі по 

собі вони нічого не означають: тільки включення певного набору здібностей і 

засвоєних знань людини до відповідної системи суспільно-економічних 

відносин дає можливість ідентифікувати їх як капітал. Капіталом стає 

реалізація ...здібностей людини до продуктивної праці, коли метою 

виробництва виступає одержання прибутку» [49, c.69]. 

Наведені вище підходи до визначення сутності соціального потенціалу 

зрештою допомагають краще дослідити деякі складники соціального 

капіталу, проте вони не враховують формалізованих форм цього виду 

капіталу – соціальних засобів виробництва, які дають змогу людині 

акумулювати знання та інформацію і творити нові ідеї, або за їх допомогою 

отримувати прибуток. Відмінність соціального потенціалу та соціального 

капіталу на рівні індивіда можна виразніше дослідити через призму 

залучення їх в економіку. Так, соціальний капітал – це формалізовані 

здібності людей, які стали об’єктами індивідуальної власності: знання, 

вміння, навички, набуті людиною у процесі навчання (самонавчання), 

соціальні зв’язки (доступ до певної інформації, протекція, рекомендація, 

знайомства тощо). Про соціальний капітал можна сказати, що це тільки ті 

здібності людини, які персоніфіковані певним чином і використовуються для 

виробництва економічних благ. Соціальний потенціал – це здібності людини 

взагалі, які не залежать від їх використання у виробництві, тобто вони не 

розглядаються в аналітичній економії як економічний ресурс. 

Очевидно, що соціальний потенціал є значно ширшим поняттям, ніж 

соціальний капітал. Ми можемо стверджувати, що соціальний капітал – це 

ефективно використаний в певній діяльності соціальний потенціал. 
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Схематично співвідношення понять «соціальні ресурси», «соціальний 

потенціал та «соціальний капітал»наведено в таблиці 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1  

Співвідношення понять «соціальні ресурси», «соціальний потенціал та 

«соціальний капітал». 

 

В контексті соціологічного знання потенціал, в першу чергу, 

розглядається через феномен «соціального потенціалу». На думку Н. 

Дериглазової, феномен соціального потенціалу перебуває під впливом зміни 

типів суспільних відносин. Соціально філософська проблема взаємовідносин 

особистості та суспільства полягає в умовах, які надає кожна конкретно 

історична епоха для використання соціального потенціалу особистості. Але 

не тільки суспільство здійснює вплив на розвиток особистості та реалізацію її 

соціального потенціалу, діяльність особистості, націлена на використання 
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власного соціального потенціалу також позначається на суспільстві [37]. 

Таким чином особистість та суспільство перебувають в діалектичному 

взаємозв’язку між собою. 

Видовими характеристиками «соціального потенціалу» постають: по- 

перше, характеристика буття індивіда в соціумі; по-друге, можливості 

особистості та їхня реалізація; по-третє, об’єктивні спроможності здійснення 

діяльності; по–четверте, рушійні сили особистості; по-п’яте, загальні 

соціальні ресурси системи; по-шосте, орієнтація на досягнення цілей; по-

сьоме, кінцевий результат діяльності. 

Близьким за змістом до попереднього є визначення Н. Коленди, яка під 

соціальним потенціалом розуміє наявні та приховані можливості визначеного 

соціального актора (індивіда, сім’ї, виробничого колективу, територіальної 

громади, суспільства), що формуються у процесі взаємної діяльності окремих 

людей чи їхніх об’єднань та є результатом соціальних взаємовідносин, що за 

певних умов відображають ставлення акторів один до одного, до свого місця 

в соціумі, до фактів та явищ повсякденного життя, реалізуються за 

конкретних умов, а також потенцій (задатків) діяти у певних галузях з метою 

досягнення прийнятного результату [58]. 

Вихідним соціальним актором, що володіє соціальним потенціалом, є 

особистість (учасник соціальної взаємодії). Особистість виступає творцем 

власного життя, що має свободу вибору (може бути усвідомленим або 

неусвідомленим). Вона є відповідальною за свій вибір у кожен момент 

власного життя. О. Бондаренко говорить про наявність активного, творчого 

включення особистості у процес створення умов для реалізації власного 

потенціалу, життєвих цілей. Особистість здатна, реалізуючи власний 

соціальний потенціал, пристосовуватись до міжособистісних стосунків, які 

властиві середовищу, в якому вона перебуває. Інколи реалізація власного 

соціального потенціалу особистості в одній сфері, означає наявність 

нереалізованого потенціалу в іншій сфері життєдіяльності [18]. 
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Ґрунтуючись на положеннях української дослідниці І. Мурашко, 

виокремимо сутнісні складові соціального потенціалу особистості: 

гносеологічний компонент (система знань, умінь, навичок, компетенцій, 

уявлень, світогляду, когнітивних здібностей), аксіологічний (система цілей, 

цінностей, орієнтацій, установок, духовні потреби, моральність), креативний 

(творчі задатки, пошук нового, оригінальна та нестандартна діяльність), 

комунікативний (навички спілкування, розуміння і взаєморозуміння, 

комунікативні вміння), естетичний (система художніх потреб, засобів для 

їхнього задоволення), професійний (професійні очікування, система 

професійних знань та компетенцій, рівень професійної мотивації) [73].  

В нашому дослідженні ми виокремили конкретні індикатори 

соціального потенціалу особистості. За їхньою допомогою можна виміряти 

кількісні та якісні характеристики цього потенціалу. 

Знання. Вони закріплюють результати пізнавальної діяльності індивіда. 

Знання проявляються у вигляді засвоєних понять, законів принципів. У 

соціології набув поширення окремий напрям «соціологія знання», що 

спрямований на вивчення соціально-культурного базису наших знань про 

навколишній світ (на становлення цього підходу вплинули праці Е. 

Дюркгейма, К. Маннгейма, А. Шюца, М. Фуко). Учасники Інтернет-спільнот 

накопичують знання щодо роботи з технічними засобами, спрямовують 

пізнавальну діяльність на спілкування з людьми, яких не бачать в реальному 

житті. Ті учасники спільнот, що накопичили великий обсяг знань, надалі 

можуть виконувати важливі ролі адміністратора чи модератора Інтернет-

спільноти. Для вимірювання рівня знань застосовують тестові методики, 

суб’єктивні оцінки, якісний аналіз. 

Компетенції. Компетенція позначає деяку зону відповідальності, набір 

обов’язків, сукупність функцій, що покладені на соціального суб’єкта в 

системі його соціальної діяльності (соціальна компетенція) або розподілу 

праці в рамках соціуму (професійна компетенція). На відміну від 

компетентності, компетенція позначає приховані психологічні утворення. 
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Соціологія компетенцій як окремий напрям наукових пошуків формувалась 

під впливом ідей Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокіна, Т. 

Парсонса, Р. Мертона. В практичній площині компетенції позначають якість 

поведінки, спрямованої на особистісний розвиток (пошукова діяльність 

учасників Інтернет-спільнот, вдосконалення комунікативних навичок тощо), 

соціальну взаємодію (виконання функцій в межах Інтернет-спільноти), 

виконання професійних обов’язків (посильна участь індивіда в Інтернет-

спільноті надає нові можливості для кар’єрного росту). Інтегральною 

оцінкою рівня сформованості різних компетенцій є вимірювання загальної 

компетентності індивіда через професійні тести, кількісні та якісні методики.  

Цінності. Під цінністю розуміють значуще для індивіда або групи 

явище (предмет) духовної (матеріальної) культури, яке сприймається 

суб’єктом оцінки як благо, норма, користь, вигода, ідеал. У рамках 

соціологічної теорії сформувались декілька аксіологічних підходів, що з 

різних позицій трактують поняття «цінність»: утилітаристський (Г. Спенсер, 

К. Маркс), ідеалістичний (Г. Ріккерт, Е. Дюркгейм), нормативний (Т. 

Парсонс, Р. Мертон), розуміючий (М. Вебер). Ціннісна картина світу суб’єкта 

надає йому орієнтири для інтеграції в соціум. Індивід, для якого цінністю 

виступає безкорислива допомога іншим, має мотив вступати до Інтернет-

спільнот, метою яких є волонтерська діяльність, захист прав людей, тварин 

тощо. Емпіричні способи вимірювання цінностей широко представлені в 

соціологічний традиції, а деякі з цих методик перетворились на самостійні 

напрями емпіричної науки (Р. Інглхарт, Ш. Шварц). 

Очікування. Під очікуванням розуміють суб’єктивні орієнтації індивідів 

(сукупність установок стереотипів поведінки, оцінок, переконань, намірів)  

щодо майбутнього перебігу подій, що забезпечують пізнавальну, емоційну і 

поведінкову готовність індивідів до цих подій. Поняття «очікування» 

використовується для опису взаємозв’язку між функціонуванням соціальних 

систем і діяльністю індивідів, уключених у ці системи. Наукові підходи 

багатьох соціологів (Дж. Мід, Т. Парсонс, С. Роббінс, Дж. Роттер та інші) 
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пов’язували формування очікувань з феноменами рольової поведінки, 

громадської думки тощо. В умовах діяльності Інтернет-спільнот найбільш 

затребуваними є ті очікування, які пов’язані з формуванням довірчих 

відносин між учасниками співтовариства. Для заміру рівня очікувань 

застосовують опитувальні методики, суб’єктивні оцінки, психологічні тести 

тощо. 

Перераховані індикатори соціального потенціалу особистості є тими 

«цеглинками», які формують соціальний потенціал спільноти. Ці індикатори 

найчастіше перебувають у пасивному стані (особливо це стосується 

компетенцій, очікувань), мають латентну форму прояву. В активну форму 

вони переходять в умовах соціальної діяльності індивіда. Мотивами 

здійснення соціальної діяльності є нужда, відчуття браку чогось. Тому 

індикатором соціального потенціалу особистості, в момент здійснення нею 

соціальної діяльності, виступають потреби. Через знання, компетенції, 

цінності, очікування індивід реалізує свої потреби. 

Потреби. Даним терміном позначають форму прояву психіки, яка 

сигналізує про наявність нужди, відсутність чогось для організму людини. На 

індивідуальному рівні потреби особистості репрезентовані емоційно 

забарвленими бажаннями, прагненнями, потягами, а їхня реалізація 

особистістю відбувається за допомогою оціночних емоцій. Існують різні 

способи класифікації потреб, які актуальні для особистості: вітальні та 

соціальні (А. Маслоу), первинні чи вторинні (С. Ліпсет, С. Хантінгтон, Л. 

Харрісон), виживання чи самовираження (Р. Інглхарт), персоналізовані чи 

деперсоналізовані (Дж. Гелбрейт). Індикатором рівня сформованості 

соціального потенціалу є міра задоволення потреб.  

Потреби людини нерозривно пов’язані зі спільнотами, з тим 

навколишнім середовищем, в якому здійснюється соціальна діяльність. 

Потреби є взаємообумовленими та взаємопов’язаними, вони можуть бути 

оцінені як результат соціокультурної взаємодії людини з навколишнім світом 

і з самою собою. Ця взаємодія сприяє задоволенню як наявних потреб 
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людини, їхнього розвитку, так і формуванню нових потреб самої спільноти. 

Для аналізу структури потреб використовують опитувальні методики, 

ранжування, якісний соціологічний інструментарій. 

Визначивши індикатори соціального потенціалу особистості, варто, 

також звернути увагу на виокремлення специфічних рис цього феномена. 

Е. Катайцева робить висновок, що феноменологія соціального потенціалу 

особистості володіє такою специфікою: а) потенціал - це системне явище, 

і воно не може зводитися до простої механічної сукупності якостей 

(знання, компетенції, цінності, очікування) індивідів; б) для формування, 

нарощування і реалізації соціального потенціалу особистості визначальне 

значення мають «зовнішні» (об’єктивні) умови і чинники, характер 

середовища існування індивіда; в) для соціального потенціалу 

особистості характерне існування прихованих якостей, які при зміні 

різнопланових умов можуть проявитися; г) властивості соціального 

потенціалу особистості обумовлюють можливості розвитку індивіда як на 

найближчу перспективу, так і в більш віддаленому майбутньому [53]. 

Потрібно також додати, що сформований та актуалізований соціальний 

потенціал особистості в реальних практиках перетворюється на 

соціальний капітал. 

Ще одним важливим моментом є співвідносність «внутрішніх» 

властивостей соціального потенціалу особистості та «зовнішніх» 

(об’єктивних) по відношенню до нього умов. Становлення особистості 

відбувається через актуалізацію внутрішніх якостей соціального потенціалу в 

процесі діяльності, що дозволяє цілеспрямовано здійснити їхній перехід із 

потенційного стану в реальний (тобто в момент, коли соціальний потенціал 

ототожнюється з соціальним капіталом). Однак, діяльність індивіда сама по 

собі без передумов і умов не може виступати джерелом особистісного 

розвитку. 

Як ми вже зазначали, можливості та ресурси повною мірою не 

виражають сутність потенціалу. Суспільство, в процесі нарощення свого 
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сукупного соціального потенціалу, надає індивідам нові ресурси та 

можливості. Проте, якщо в соціумі інтереси індивіда в ім’я суспільних 

потреб та інтересів нехтуються і не проявляється відповідної турботи щодо 

розвитку соціального потенціалу особистості, то поширюється утриманство, 

пристосовництво. Тим часом, феномен «третинних відносин» (за Б. 

Уеллманом) дозволяє в структурах з мережевими зв’язками нехтувати метою 

діяльності цих груп, спільнот та задовольняти свої потреби завдяки 

актуалізації мережевих ресурсів. 

Реалізовуючи себе в умовах середовища, індивід постійно залучений до 

різного роду соціальних утворень. Проте взаємодія з «собі подібними» не є 

прямолінійною. Соціальний потенціал спільноти не перетворюється на 

просту суму особистісних соціальних потенціалів. У даному випадку слід 

говорити про емерджентні властивості (тобто такі властивості, які можуть 

характеризувати все соціальне утворення, а не окремі його частини) 

соціального потенціалу. 

Соціальним потенціалом спільнот є характеристика рівня розвитку і 

сукупності якостей і здібностей, що обумовлюють ефективну соціальну 

взаємодію їхніх учасників. Вихідною одиницею, носієм соціального 

потенціалу є сам учасник спільноти, що володіє рядом якостей, які почасти 

закладені в його особистості, але в значній мірі формуються як результат 

його взаємодії з різними суспільними інститутами і явищами (населенням, 

стратами, класами). У даному контексті соціальний потенціал спільноти 

виражає форму існування і рівень розвитку вихідної одиниці аналізу.  

Соціальний потенціал – це категорія, яка характеризує нереалізовані 

соціальні можливості та соціальні ресурси. На нього впливає взаємодія 

різних соціальних, психологічних факторів і закономірностей. Реалізація 

соціального потенціалу приводить до певного ефекту і обумовлює різні види 

змін – не тільки соціальні, а й економічні, політичні, культурні та ін.  

Спільнота як соціальна система – це своєрідна колективна форма 

організації спільної діяльності, складний механізм, завдання якого полягає в 
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тому, щоб досягати мети, мобілізувати ресурси. А, наприклад, така її форма, 

як Інтернет-спільнота своїм завданням ставить знаходження шляхів і методів 

ефективного використання обмежених (рідкісних) ресурсів в умовах 

невизначеності. Користувачі мережі Інтернет становлять найчисленніший 

шар креативного класу соціуму, які через свою масовість в значній мірі 

детермінують культурний, соціальний та економічний рівень розвитку 

країни. За якістю життя і соціальним станом користувачі Інтернету належать 

до більшості населення, одночасно будучи виробниками і споживачами 

актуальної інформації. Завдяки таким рисам, як гнучкість і адаптивність це 

дозволяє чуйно й своєчасно реагувати на всі зміни. 

Таким чином, соціальний потенціал спільнот є комбінацією знань, 

компетенцій, цінностей, очікувань, потреб, що володіє додатковими 

перевагами за рахунок ефекту синергізму. У зв’язку з цим нарощування 

соціального потенціалу лежить не в площині простого збільшення його 

інтенсифікації, а в глибокому структурно-компонентному взаємодоповненні, 

можливості більш повного використання кожного з компонентів для 

підвищення ефективності соціального управління. 

Виділяють прихований, перспективний і наявний соціальний потенціал. 

Прихований – це нечіткий, такий, що не виявлений і не затребуваний 

суспільством на даний момент, але який може проявитися при зміні 

зовнішніх умов. Перспективний – потенціал, що формується, але ще не 

реалізований, його можна прогнозувати і програмувати. Наявний – 

потенціал, який визначений і повноцінно реалізується в різних видах 

діяльності [17]. Саме наявний потенціал, затребуваний та реалізований 

носіями, ми можемо ототожнити з соціальним капіталом. 

При більш загальному підході соціальний потенціал спільнот ділиться 

на два види: наявний (фактичний) і перспективний. Фактичний потенціал 

включає індивідуальні та колективні сили, реалізовані у безпосередній 

взаємодії, що виступають як заходи соціальної активності у всіх її 

конкретних формах, а також що залишилися нерозкритими з ряду причин. 
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Перспективний потенціал включає наявні засоби, запаси, джерела, які 

можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети, здійснення плану, 

вирішення якої-небудь задачі. 

Матрична система факторів соціального потенціалу дозволяє 

представити соціальний потенціал як систему в багатовимірному просторі 

залежно від різних параметрів. Соціальний потенціал як метасистема 

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

контексті цього дослідження актуальний саме соціальний блок факторів 

соціального потенціалу, який включає такі фактори: 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. 

Емерджентні властивості характеризують соціальний потенціал спільнот 

в його відмінності від соціального потенціалу особистості. Ці властивості 

можна сформулювати таким чином: колективна дія, кількість ресурсів 

індивідів та їхня структура; чисельність зв’язків між членами спільноти; 

тривалість взаємодії; кількісні та якісні характеристики соціальної 

діяльності. 

Соціальний потенціал спільнот володіє не тільки наведеною кількісною, 

але і якісною характеристикою, що формується під впливом різних факторів і 

процесів. Соціальний потенціал спільнот – це його можливий внесок у 

життєдіяльність і розвиток суспільства, його роль у вирішенні соціальних 

завдань. Соціальний потенціал виражається в соціальних, економічних, 

політичних та інших функціях спільнот. 

Мережевий характер діяльності сучасних спільнот позитивно впливає на 

їхнє функціонування через такі фактори: інтенсифікація інтеграційних 

соціальних процесів; більша відкритість соціальних систем; безперешкодний 

доступ усіх учасників до інформації; універсалізація норм і правил 
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здійснення соціальної взаємодії; форми набуття різних компетенцій, 

підвищення рівня міжособистісної довіри. 

Соціальну значимість соціального потенціалу спільнот ми можемо 

охарактеризувати таким чином: 

1) розвиває здатність людей управляти своїми справами, за умови згоди 

із загальними процесами самоорганізації; 

2) сприяє ліквідації бар’єрів у русі ресурсів, капіталу, інформації та 

технологій; 

3) бере участь у процесі нівелювання дискримінації учасників спільнот; 

4) сприяє розвитку і впровадженню інновацій у соціальну систему; 

5) робить істотний внесок у підтримання соціальної стабільності; 

6) забезпечує необхідну мобільність учасників соціальної системи; 

7) сприяє підвищенню соціалізації членів спільноти. 

Соціальний потенціал спільноти є ресурсами, які співтовариство може 

засвоювати. Рівень засвоєння визначається суб’єктивними та об’єктивними 

чинниками. До перших можна віднести готовність спільноти засвоювати 

ресурси, а до других – власне доступність ресурсів. Російський дослідник О. 

Шкаратан тлумачить поняття «потенціал» через поняття «ресурси», які 

присвоює собі група (або спільнота) і які вона спроможна та готова задіяти у 

своїх інтересах і залучає, ґрунтуючись на суб’єктивних факторах [122]. 

Характеризуючи потенціал соціальних груп (спільнот), які перебувають у 

стані суперництва одне з одним щодо боротьби за оволодіння ресурсами, 

якими володіє все суспільство, то його потрібно оцінювати за присвоєними 

ресурсами (набуті колективні знання; компетенції, що сформували загальну 

компетентність), або за можливостями та суб’єктивною готовністю отримати 

додаткові ресурси, перманентно їх використовувати та нарощувати.  

О. Шкаратан виокремлює п’ять компонентів соціального потенціалу 

групи (спільноти): 

1) кваліфікаційно-професійний потенціал (до якого входять знання, 

отримані в процесі освітньої підготовки, компетенції, здобуті в ході 
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професійної підготовки, досвід управління), тобто наявний у цієї спільноти 

соціальний потенціал особистості, можливості та готовність його 

використовувати та нарощувати; 

2) психофізіологічний і людський потенціал (ресурси організму людини, 

фізичні кондиції, працездатність, мотиваційні та ціннісні орієнтації); 

3) соціокультурний потенціал – сукупність знань, ідей, очікувань, взірців 

успіху, моделей та взірців ділової поведінки, стандартів споживання, 

сформованої готовності до засвоєння символів та взірців поведінки; 

4) власницький потенціал - характер володіння різними видами та 

різним обсягом власності (до якої належать інтелектуальна, власність на 

індивідуальну робочу силу), сформована здатність її захищати та 

примножувати; 

5) владний потенціал – сформована готовність спільноти 

розпоряджатися тими ресурсами, які їй не належать. 

Російська дослідниця С. Штирбул стверджує, що соціальний потенціал є 

системою відносин, які не обмежуються ринковими і забезпечують 

формування нових стимулів і мотивів розвитку (соціального, економічного, 

культурного), інновацій, забезпечують нові форми з’єднання факторів 

виробництва і алокації ресурсів; становить собою синергетичний ефект від 

суми усіх складових. Соціальний потенціал є поняттям, яке знімає 

протиріччя поняття «соціальний капітал», як активна перетворювальна сила, 

представляє собою синергетичний ефект від сукупності культурних, 

цивілізаційних, суспільних, економічних і природних факторів [124]. 

Соціальний потенціал можна віднести до системоутворювальних 

елементів життєдіяльності соціуму (в першу чергу, сучасної економіки), і 

оцінка його впливу на всі сторони суспільного життя стає сьогодні одним з 

імперативів соціологічної теорії і практики. При виробленні стратегічних 

напрямів суспільних перетворень необхідно спиратися на об’єктивні 

закономірності соціально-економічного, соціально-політичного, соціально-
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культурного розвитку, що складаються, в тому числі, і під впливом тієї ролі, 

яку відіграє соціальний потенціал. 

Соціальний потенціал актуалізується на нано- , мікро- , мезо- , макро- та 

метарівнях, і на кожному рівні для нього характерні відповідні носії: на 

нанорівні – індивід, сім’я, на мікро- і мезорівнях – учасники спільнот, 

соціальних груп, на макрорівні – держава, соціальні класи, страти, 

громадянське суспільство, на метарівні – людська спільнота в цілому. 

На нанорівні соціальний потенціал повинен сприяти відтворенню 

людини, гармонійного розвитку особистості; на мікро- і мезорівнях 

соціальний потенціал має створювати єдиний інформаційний простір 

взаємодії і підвищувати ефективність комунікації; на макро- і метарівнях 

соціальний потенціал повинен підвищувати солідарність членів суспільства у 

вирішенні спільних проблем, виступати таким собі «соціальним клеєм».  

В оригінальному дослідженні С. Бабенко, аналіз якого варто включити в 

наше дослідження, розглядається макрорівневий соціальний потенціал – 

соціокультурний потенціал трансформації суспільства. Цей вид потенціалу 

визначається на рівні держави, соціальних класів, громадянського 

суспільства як емерджентна якість, що характеризує стійкість суспільства та 

його інтернальні можливості саморозкриття і самореалізації в майбутньому; 

як сукупність ціннісних та ресурсних можливостей соціуму, що окреслюють 

вектори та бар’єри його ймовірних змін, а також найбільш вірогідні наслідки 

цілеспрямованого перетворення соціуму. На мезорівні суспільства (учасники 

спільнот) соціокультурний потенціал може проявлятися через напруженість 

між ресурсами структури та можливостями різних спільнот їх застосовувати 

у повсякденних соціальних практиках, показує яким чином практична 

культура реалізована у структурованому середовищі спільнот, груп тощо. 

Макрорівневий соціальний потенціал відтворений у трьох ключових 

взаємопов’язаних проекціях: соціогруповій, ціннісно-нормативній та 

діяльнісній. Зазначимо, що кожна з трьох проекцій стає важливим фактором 

перетворення пострадянського соціуму та виявляється як на рівні життєвих 
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стратегій соціальних акторів процесу перетворень, так і на рівні соціальних 

інститутів та структур (формальних або неформальних). Соціокультурний 

потенціал трансформації суспільства, таким чином, закладений в 

суперечності між діяльністю соціальних акторів та можливостями всієї 

структури. Цей потенціал складає культурно-діяльнісну базу механізму 

перетворення пострадянського соціуму та поширюється на весь процес 

взаємного структурування соціуму та акторів. 

Через інтерфейс структури та акторів формується потенціал динаміки 

соціуму: стагнація, відтворення або розширений розвиток цього соціуму. 

Власне, сам механізм пострадянської соціальної трансформації визначається 

на соцієтальному рівні через рушійні сили процесів перетворення, через 

визначеність цих сил у соціально-груповій та соціокультурній складових, 

через сукупність організаційних, ресурсних та ціннісно-нормативних меж 

функціонування рушійних сил. Слід зазначити, що взаємна тотожність, 

відмінність або напруженість вказаних сил і утворює соціокультурний 

потенціал трансформації соціуму [12, c.11].  

З точку зору нашого дослідження, цікавими є думки С.Бабенко щодо 

концептуалізації форми об’єктивації соціокультурного потенціалу 

трансформації на мезорівні пострадянського суспільства. На мезорівні 

аналізу соціуму соціокультурний потенціал перетворень втілюється у 

домінантних типах, способах, взірцях соціальної дії, найбільш поширених 

моделях інтеграції в соціум, життєвих стратегіях та сформованих практиках 

суспільної поведінки, а також установках, очікуваннях та ціннісних 

орієнтирах соціальних акторів (спільнот). Життєві стратегії, по-перше, 

визначають формування та нарощування соціокультурного потенціалу на 

рівні індивідуальної інтеграції у форми діяльності, групову взаємодію, які 

визнаються всіма акторами; по-друге, репрезентують можливості 

самовідтворення та трансформації соціальних структур.  

При здійсненні аналізу трансформаційного суспільства на мезорівні 

виокремлюють життєві стратегії, які складають континуум моделей 
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поведінки спільнот. У цих моделях стратегій виділяють такі вузлові стратегії: 

досягнення успіху в житті, соціальна адаптація, виживання та соціальна 

ексклюзія і відповідні суспільні практики. Стратегії досягнення успіху в 

житті позначають ті суспільні практики, в яких розкриваються 

загальновизнані цілі та результат пізнання того, як окреслені цілі можна 

реалізувати та досягнути в конкретних часових і просторових умовах. 

Мезорівень соціального аналізу розглядає життєві стратегії як певну 

сукупність способів діяльності соціальних спільнот та реалізації життєвих 

цілей суб’єктів, в яких індивідуальні потреби, інтереси, цілі, а також способи 

для їхнього досягнення співвідносяться між собою, відповідають груповій 

меті, інтересам, потребам та ін. Життєві стратегії, відповідно, не 

«приліплені» до індивіда, але є адекватними стратегічно орієнтованими 

соціальними практиками конкретної спільноти, яка складається з 

індивідуальних акторів або соціальних груп.  

Саме мезорівень аналізу показує, що хаотичні (для погляду 

стороннього спостерігача) дії індивідуальних соціальних акторів на 

мікрорівні демонструють характеристики соціальних практик, що можуть 

бути систематизовані у життєві стратегії. Ці стратегії властиві представникам 

деяких соціальних спільнот (наприклад, учасникам Інтернет-спільнот), які 

необхідно аналізувати та інтерпретувати на основі досліджень типологічних 

особливостей вказаних соціальних практик [12, c.13].  

Розглянувши різні підходи до тлумачення категорії «соціальний 

потенціал», приходимо до думки про необхідність виокремлення ще одного 

рівня аналізу цієї категорії – мережевого. Мережеві зв’язки, в умовах 

соціальних структур, забезпечують потенційний доступ індивідів до будь-

яких мережевих ресурсів.  

Весь спектр зв’язків, що притаманні організаційним структурам, має 

позитивну користь для колективної дії через вплив на  вирішення 

проблем координації, індивідуальної дії (зв’язки, наприклад, скорочують 

індивідуальні комунікаційні витрати, підвищують шанси на обіймання 
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вигідних позицій тощо). Регулярність цих зв’язків сприяє (через 

нарощування соціальних потенціалів індивідів) нагромадженню 

соціального потенціалу спільноти, створює типові передачі й обміни 

ресурсами та сприяє участі у колективній соціальній дії. Індивіди та 

соціальні групи, спільноти активно формують свої суспільні 

взаємовідносини, щоб отримати більше можливостей і вигідних позицій. 

Перетворюючи великі обсяги зв’язків у численні, різноманітні і вигідні 

контакти, соціальний актор одержує потенційний доступ до активів, 

якими володіють ці контакти. Зв’язки та відносини між акторами – це 

канали для передачі як матеріальних, так і нематеріальних ресурсів . До 

таких відносин, за Д. Ноук і Дж. Куклінскі, належать угоди, комунікації, 

граничне проникнення, інструментальні відносини, почуття, 

авторитет/влада і споріднення [145, c.15-16]. 

Підсумовуючи вищенаведену інформацію, зауважимо мозаїчність 

наукових уявлень про категорію «соціального потенціалу». В 

найзагальнішому вигляді соціальний потенціал – це сукупність наявних або 

прихованих ресурсів та можливостей індивідуального або групового 

суб’єкта. Найбільш затребуваними ресурсами соціального потенціалу є 

соціальні зв’язки (доступ до ексклюзивної інформації, знайомства, 

протекція, рекомендація), знання, компетенції, цінності й очікування. 

Активізація соціального потенціалу відбувається через соціальну діяльність 

суб’єкта, що мотивується необхідністю задоволення індивідуальних або 

групових потреб.  

Накопичення, реалізація та відтворення соціального потенціалу в 

сучасних спільнотах залежать від мережевої конфігурації взаємин акторів, 

від їхніх знань, знайомств, цінностей, очікувань, потреб, 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 
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організаційна інфраструктура того чи іншого мережевого співтовариства, що 

створює умови для ефективної комунікації та побудови довірчих (онлайн) 

відносин. 

 

2.2. Система оцінювання сформованості соціального потенціалу  

Інтернет-спільнот 

 

Спільноти, які накопичують власний соціальний потенціал, перебувають 

у постійній динаміці. Важливим завданням для дослідників є підбір 

критеріїв, за якими можна оцінити міру сформованості соціального 

потенціалу спільноти. В попередній частині роботи ми здійснили аналіз 

підходів до тлумачення поняття «соціальний потенціал» та визначили його 

структуру. На основі цього аналізу можемо тепер виокремити три 

інтегративні показники, за якими можна оцінити сформованість соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот: довіра, соціальна взаємодія, комунікативні 

компетенції. 

Найширше застосування для оцінки соціального потенціалу Інтернет-

спільнот дістав показник довіри. Гуманітарні та соціальні науки з різних 

сторін трактують поняття «довіра» залежно від змісту та контексту вживання 

науковцями. З метою визначеності, окреслимо поняття довіри таким чином: 

очікування від конкретної людини, соціальної групи, спільноти, визначених 

дій, готовність дотримуватися правил, норм і звичаїв, передбачуваність у 

виконанні обов’язків, що накладені компетентними особами або 

організаціями. 

Довіра, як самостійний предмет аналізу, часто поєднується з поняттям 

соціального капіталу. Наприклад, Р. Патнем включає саму довіру як елемент 

соціального капіталу [157, c.48]. Тоді як, Е. Лессер вважає довіру одночасно і 

джерелом і безпосереднім результатом цього соціального капіталу [147]. 

Цікаву думку з цього приводу висловлює Ф. Фукуяма. Автор пропонує 

розглядати феномен довіри серед ключових характеристик глобалізованого 
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соціуму; вона ж має піддаватися аналізу на індивідуальному і колективному 

рівнях (довіра до соціальних інститутів, до держави в цілому). Взаємна 

довіра є результатом вироблення всередині спільноти норм і цінностей, що 

поділяються і дотримуються абсолютною більшістю [109, c.26]. 

Н. Глебова вважає, що специфічна функція довіри як сугестивного 

«шлюзу» у взаємодії людей описана в джерелах соціологічного та соціально-

психологічного змісту, де відзначається присутність психологічної опозиції 

довіра/недовіра в індивідуальному та колективному бутті особистості, 

аналізуючи недовіру як провідний феномен з низки блокуючих, психічних 

антидій, що є знаряддям психічного захисту людини від наростаючої дії 

впливу зовнішніх чинників (наприклад, переконання, примус, віра, 

насильство, докази) та здатна підсилювати відчуття приналежності 

особистості до соціальної спільноти [26].  

Відносини довіри-недовіри між учасниками спільнот будь-якого 

спрямування мають або конструктивний, або, навпаки, деструктивний 

характер. У першому випадку виникає, розуміння, діалог між, наприклад,  

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. 

В даному випадку ми можемо говорити про кількісну оцінку 

сформованості соціального потенціалу, де абсолютна недовіра свідчить про 

відсутність сформованого колективного соціального потенціалу як такого. 

Тобто наявність абсолютної недовіри між учасниками спільноти свідчить, що 

соціальний потенціал є лише в окремих індивідів і про формування 

соціального потенціалу спільноти можна буде говорити тільки в разі 

подолання абсолютної недовіри. 

Коли послаблюється інституційна, формальна структура суспільства, 

поглиблюється соціальна аномія і відбувається відхід від колективних 

цінностей, неформальні соціальні мережі, прикладом яких є Інтернет-
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спільноти, стають тією первинною структурою, на рівні якої зупиняється 

руйнування соціальної організації суспільства, відбувається демодернізація 

соціальної системи. Суть демодернізації, на думку О. Демківа, полягає в 

поглибленні залежності від неформальних соціальних мереж, хоча це, без 

сумніву, є лише одним із вимірів процесу демодернізації [36]. 

Питання довіри тісно пов’язані з діяльністю Інтернет-спільнот. 

Актуальною темою для кожного користувача Всесвітньої мережі Інтернет є 

анонімність особистості у вебі. Як наслідок, існує багато дискусій, спірних 

думок щодо анонімності дописів учасників соціальних мереж, відвідувачів 

форумів та читачів он-лайн-ЗМІ. 

Дефіцит довіри учасників спільнот проявляється у феномені 

анонімності. Анонімність особистості в розмові приваблює учасників. 

Учасники Інтернет-спільнот для забезпечення власної анонімності 

створюють спеціальні Інтернет-імена – «нікнейми», «ніки». Тобто особисте, 

зазвичай вигадане ім’я, яке використовується учасником Інтернет-спільноти 

в соціальних мережах, чатах, блогах, веб-форумах, а також на 

спеціалізованих сайтах замість справжнього (зафіксованого в особистих 

документах) і позначає 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.  

Серед позитивів, що дає анонімність, слід вказати можливість 

висловити власну думку, розкрити актуальні проблеми, поділитися 

важливою або цікавою інформацією, поспілкуватися щодо певних тем та 

актуальних питань особистого або громадського життя, надати або 

отримати пораду без остраху осуду інших тощо. Іншою причиною 

анонімності в Інтернет-спільноті може бути невідповідність створеного 

образу віртуального світу людини та її особистого або професійного світу 

у реальному житті (тобто в житті оф-лайн). Негативною стороною є те, що 

анонімність створює можливість без наслідків компрометувати ворогів, 
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колег, знайомих, відомі фірми, компанії та дезінформувати інших 

учасників, дописувачів, оскільки соціальні мережі, форуми, коментарі 

соціальних медіа дедалі більше містять повідомлень, що генеровані 

спеціально підкупленими «тролями» (коментаторами). 

Здійснивши аналіз Інтернет-спільнот, український дослідник С. 

Федушко запропонував класифікувати Інтернет-імена (які записуються в 

реєстраційних формах) за рівнем анонімності таким чином: 

1. Анонімний учасник спільноти (дописувач, що використав нікнейм при 

створенні облікової форми); 

2. Учасник Інтернет-спільноти, що використав справжнє ім’я (облікова 

форма заповнена згідно з паспортними даними); 

3. Учасник Інтернет-спільноти, що використав несправжнє ім’я (учасник 

частково використав паспортні дані, проте видозмінив своє справжнє ім’я 

або прізвище). 

Інтернет-спільноти, де переважають учасники першого типу, вкрай 

повільно накопичують колективний соціальний потенціал спільноти. В таких 

спільнотах учасники передусім задовольняють індивідуальні потреби та з 

недовірою реагують на потреби колективні. Тим часом, спільноти, де багато 

учасників другого типу охочіше встановлюють довірчі відносини, уважніше 

ставляться до колективних потреб. 

Формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот відбувається 

ефективніше при вказуванні учасниками у своїх профілях достовірної 

інформації. С. Федушко вважає, що учасників веб-спільноти можна 

класифікувати за кількістю та якістю наповнюваності власного профілю, 

достовірністю наданої інформації таким чином:  

1. Достовірні. Персональні дані, надані учасником у профілі, є 

достовірними, або учасник змінив інформацію через вимогу адміністрації 

соціальної мережі або іншої спільноти; поведінка учасника відповідає 

встановленим правилам Інтернет-спільноти. 
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2. Під підозрою. Частина персональних даних учасника є неправдивими. 

Особа частково або повністю проігнорувала вимогу адміністрації виправити 

недостовірні дані. Адміністрація Інтернет-спільноти може вживати окремих 

заходів щодо учасника для приведення профілю згідно з правилами 

спільноти. 

3. Недостовірні (псевдоучасники). Дані профілю учасника є 

недостовірними, зафіксовано факт порушення правил спільноти. 

Адміністрація  блокує або видаляє профіль учасника, забороняє доступ до 

Інтернет-співтовариства [82, c.239-240]. 

Критерій достовірності особистої інформації є ключовим в ідентифікації 

учасника спільноти з реальною особою та в розробці способів підвищення 

ефективності діяльності та модерації Інтернет-спільнот [108]. 

Щоб стати учасником віртуальної спільноти, потрібно зареєструватись у 

цій спільноті. До того ж індивід, який входить в Інтернет-спільноту має 

прийняти правила поведінки формально (заповнити форму або активувати 

запис) або неформально (за порушення правил – виключення зі спільноти). 

Таким чином, у системі суспільних відносин феномен довіри є: 

– основним ресурсом формування та накопичення соціального 

потенціалу (в момент реалізації він співвідноситься з соціальним 

капіталом), інтегратором, який утворює соціальну цілісність; 

– відображенням актуального і минулого досвіду соціальних 

взаємодій, відтворюючи сформовані традиції, структуру і норми взаємин; 

– проявом віри через реалізацію принципу відповідності та 

еквівалентності, сакралізації свідомості, що будується часто і на соціальній 

чуттєвості, і на самопочутті, на відчуттях стабільності, надійності, 

передбачуваності поведінки партнерів, ефективності управління 

спільнотою; 

– різновидом раціонального ставлення до сьогодення і майбутнього 

за рахунок включення і підтримки системи соціальних очікувань; 
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– прагненням знайти або встановити певну впорядкованість в поле 

взаємодії для того, щоб запобігти можливим ризикам, гарантувати безпеку і 

взаємовигідність співпраці; 

– символічним кредитом, який є однією з умов розширення 

можливостей соціального життя. 

Практична цінність довіри полягає в забезпеченні ефективного 

функціонування як великих соціальних систем, так і підсистем мікрорівня. 

Дефіцит довіри блокує потенціали, виснажує ресурси і свідчить про 

хворобливий стан суспільного організму, про несформованість соціального 

потенціалу, який забезпечує соціальну цілісність, про низьку життєздатність 

суспільства як цілого, що негативно позначається на соціальному, 

економічному, людському, суспільному розвитку. 

Таким чином, формування, накопичення соціального капіталу на 

мікро-, і макрорівнях, основним ресурсом якого є довіра, стає необхідною 

умовою життєздатності суспільства, його соціальних інститутів і структур, 

які покликані функціонувати на благо людини, на розкриття її потенціалів. 

Накопичення в Інтернет-спільнотах культури довіри можливо при 

використанні ресурсів міждисциплінарного підходу – на основі одночасної 

реалізації соціологічних, психологічних, економічних, правових і 

політичних аспектів культивування та розвитку довіри у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства з використанням інструментів і механізмів 

кожної галузі знання. 

В систему оцінки сформованості соціального потенціалу Інтернет-

спільнот доцільно включати характер соціальних відносин. Під соціальними 

відносинами ми розуміємо систему взаємообумовлених суспільних дій, за 

яких дії одного суб´єкта (індивіда, групи, спільноти) одночасно є причиною і 

наслідком відповідних дій інших. 

Процес соціальних відносин реалізує соціальну дію учасників, погоджує 

спільне розуміння ситуації, обумовлює взаємне узгодження дій кожного 

індивіда, підвищує міру солідарності між учасниками відносин. 



99 
 

 

Рівень соціальної взаємодії можна визначити за кількісними та якісними 

критеріями. До кількісних можна віднести: число суб’єктів взаємодії (між 

двома індивідами, між групою та її учасником, між групами), тривалість 

взаємодії (короткочасні, довгочасні), рівень організованості (організовані, 

неорганізовані). До якісних же віднесемо: характер взаємовідносин учасників 

(односторонні, двосторонні, солідарні, антагоністичні), свідомість відносин 

(усвідомлені, неусвідомлені), предмет обміну (інтелектуальні, емоційні, 

вольові) [36]. Характер соціальних взаємовідносин в Інтернет-спільноті може 

оцінюватись по кожному з вказаних кількісних або якісних параметрів. 

Низка соціологічних теорій ґрунтовно підходять до вивчення соціальних 

взаємовідносин. Дж. Хоманс (представник теорії соціального обміну) 

наголошує, що система постійних різнопланових обмінів через засоби витрат 

та винагород обумовлює соціальну взаємодію [117]. У випадку Інтернет-

спільнот варто зауважити, що учасники намагаються використати всі умови 

взаємодії для задоволення індивідуальних і, за можливості, колективних 

потреб. Р. Парк (соціально-екологічна теорія) виокремив та описав такі види 

соціальних відносин: обґрунтував чотири основні види соціальної взаємодії: 

змагання, пристосування, конфлікт, асиміляція [153].  

За цими критеріями можна оцінити характер відносин в Інтернет-

спільнотах, особливо тих, які формують колективний соціальний 

потенціал структури. Такі спільноти орієнтовані на вирішення 

колективних потреб усієї Інтернет-спільноти. До них ми можемо 

віднести, зокрема, спільноти, що формуються для контролю за діяльністю 

органів влади (наприклад, змагання за увагу виборців, правозахисників 

тощо), або спільноти, створені на підтримку функціонування інституту 

освіти (наприклад, конфлікт між прибічниками та противниками 

профілізації середньої освіти).  

Інших поглядів дотримувався Дж. Мід (теорія символічного 

інтеракціонізму). На його думку, людина проявляє реакцію не тільки на дії 

інших людей, а й на їхні наміри. Тому, з позиції індивіда, всі дії можна 
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поділити на значущі та незначущі. Значущі дії набувають певного 

символізму, коли вони виникають з приводу поняття, дії чи предмета і, в 

свою чергу, виражають зміст іншого поняття, дії або предмета [68].  

Е. Гофман (теорія драматичного підходу) пропонував кожну соціальну 

ситуацію розглядати як мініатюрний драматичний театралізований 

спектакль, де індивіди свої дії вподібнюють акторській грі на сцені, 

створюючи певний образ. Основна мета такої гри, що наділена символічними 

значеннями, – справити гарне враження на оточення [30]. Цей підхід є дуже 

актуальним, адже середовище Інтернет щоденно створює безліч 

можливостей для акторської гри учасників онлайн-спільнот. 

Т. Парсонс (теорія структурного функціоналізму) вважав, що в діях 

індивіда присутні дві моделі орієнтації: мотиваційна та ціннісна. Перша 

спрямована на інтенції та прагнення індивіда, що, в свою чергу, зумовлює 

задоволення (незадоволення) потреб. Ціннісна – орієнтує дії людини на 

дотримання норм, правил, стандартів [80].  

П. Сорокін основою соціологічного аналізу вважав соціальну взаємодію, 

зокрема взаємодію індивідів. В основі взаємодії, на його думку, – соціальна 

нерівність у суспільстві. Він проповідує ідеї етичної відповідальності та 

солідарності, культурних цінностей, під впливом яких і повинна 

здійснюватись взаємодія у суспільстві [99]. 

З точки зору діяльнісної соціології (М. Арчер, П. Штомпка, П. Бурдьє), 

соціальна реальність уявляється як багатомірне поле, де взаємодіють діячі та 

структури. Автори цього підходу використовують термін «емерджентні 

властивості» для пояснення наявності в певній системі особливих 

властивостей, що не характерні її окремим підсистемам та блокам. Даний 

термін також використовується для позначення суми елементів, які не 

пов’язані системоутворювальними зв’язками; окреслення неможливості 

зведення характеристик системи до механічної суми властивостей 

компонентів цієї системи.  
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Попередні емерджентні властивості (ті, які були сформовані в 

минулому на основі взаємодії) виступають як «емерджентні передумови» і 

обумовлюють подальшу взаємодію агентів. Українська дослідниця О. 

Куценко пояснює, що процеси соціальних взаємодій показують 

нерівномірність, неоднаковість доступних ресурсів певної дії, набору 

правил, сукупності очікувань, моральних цінностей, демонструють 

різницю життєвих шансів, їхніх границь, бар’єрів для їхнього досягнення. 

Раціоналізація соціальних взаємних дій веде до вироблення майбутньої 

системи, яка розподіляє ресурси і детермінує відповідні соціальні 

відносини (в цих відносинах неврівноваженість може відтворюватись у 

нових формах) [64].  

Ю. Габермас розрізняє дві форми взаємодії: комунікативну дію 

(взаємну дію) та дискурс. У межах першої слабко артикулюються значення 

та смисли для обміну інформацією. Міжлюдська інтеракція 

(взаємовідносини) є визначальною у будь-якому соціумі, передбачає 

практичне спрямування знань, мовлення, очікувань, ціннісних уявлень. У 

межах дискурсу постає тема проблематичних претензій на смисли, проте 

не здійснюється ніякого обміну інформацією. Кожен суб’єкт (учасник) 

дискурсу має опанувати «комунікативну компетенцію» як передумову для 

власне можливості досягнення взаєморозуміння при застосуванні 

універсалів, які окреслюють ситуацію діалогу. Універсали надають 

кожному суб’єкту ресурс для участі у дискурсі. Комунікативна 

компетенція – це вміння певним чином сконструювати діалогічну 

взаємодію. Суб’єкт, який здійснює комунікативну дію, встановлює 

відносини між конкретним висловлюванням і об’єктивним світом, 

суб’єктивним і соціальним світами [111].  

Взаємодія в мережі Інтернет володіє власною специфікою. Соціальна 

взаємодія у Всесвітній мережі позначається спеціальним терміном – 

Інтернет-комунікація. Цей вид взаємодії належать до типу масових 
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комунікацій, які відповідають за систематичне наповнення інформаційного 

простору для великої кількості людей.  

Серед факторів, які привели до виникнення цього типу комунікації, 

називають глобалізацію та інформатизацію соціуму. Ці явища, в поєднанні з 

традиціями різних суспільств, орієнтують індивіда на швидке (або не дуже) 

«споживання» Інтернет-інформації. Відмітимо парадоксальну річ – у собі 

мережа незвичним чином поєднує дві функції: виробника потреб та їхнього 

споживача (з миттєвим та автоматичним задоволенням потреб). 

Інтернет-комунікація містить традиційні елементи комунікації, до яких 

належать:  

- виробник та споживач повідомлень; 

- повідомлення, оформлене в певній знаковій системі, носій інформації; 

- канал комунікації – шлях від виробника до споживача; 

- комунікативні бар’єри (інформаційний шум) – сукупність чинників, які 

перешкоджають та викривляють передачу даних; 

- фільтри – обмеження інформації через встановлення внутрішніх 

(зовнішніх) заборон, цензури; 

- зворотний зв’язок – реакція споживача на повідомлення; 

- контекст і ситуація – сукупність об’єктивних та суб’єктивних 

передумов комунікації.  

Сучасна Інтернет-комунікація є феноменом інтерактивної взаємодії 

людей, що здійснюється через опосередкування технологічними засобами 

спілкування, долаючи обмеження фізичного простору. Інтернет-

комунікація – це спілкування, через Всесвітню мережу. Взаємодія 

засобами Інтернет проявляється у двох аспектах: 1) обмін 

повідомленнями між суб’єктами комунікації з використанням голосових, 

аудіовізуальних, текстових повідомлень, файлів тощо (наприклад, 

Інтернет-магазини, Інтернет-банкінг); 2) спілкування між виробниками та 

споживачами повідомлень [119]. 
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А. Петренко-Лисак стверджує, що кібервіртуальне спілкування як 

сучасна форма взаємодії не відкидає, але доповнює та розширює можливості 

традиційного, перетворюючись на елемент збільшення кордонів реальності 

(ця реальність поступово корегується кібервіртуальністю при організації 

основних суспільних процесів), передусім в архітектурну організацію 

різноманітних центрів спілкування. У кібервіртуальному просторі 

формуються не лише тимчасові, а й тривалі об’єднання людей на базі 

спільної для них інформації, утворюючи своєрідне «інформаційне поле», що 

породжує своєрідні неформальні зв’язки, які є суттєвою складовою 

суспільного життя [87, c.57-58]. 

Соціальні взаємодії в кібервіртуальності відбуваються як віртуальні 

аналоги реальних соціальних взаємодій. При цьому здійснюється заміщення 

реального виконання соціальних ролей їхньою симуляцією через відтворення 

образів реальних атрибутів інституційності соціальної комунікації та 

інформації.  

Більшість учасників мережі належать до кількох Інтернет-спільнот, так 

само як і в реальному світі, – до родини, церкви, професійного об’єднання, 

виробничого колективу. Деякі спільноти офіційні – мають правила, 

обов’язки, вимоги до вступу та ін. Таке самовільне об’єднання є наслідком 

пошуку приязні та безпеки. Тому Інтернет може бути могутньою 

технологією, що буде сприяти розвитку спільнот, бо він підтримує ту основу, 

на якій вони базуються – людську взаємодію.  

Спільнота в сучасному розумінні – це сукупність взаємин. Отже, будь-

який канал інформації, будь то телебачення або Інтернет, може створювати 

або відображати певну культуру, але, аби бути спільнотою, її члени мають 

спілкуватись одне з одним в контексті певної мети. 

Велике коло питань стосується того, чи дійсно Інтернет сприяє розвитку 

спільнот або публічного «простору». Інтернет як технологія є унікальним: 

навіть якщо багато користувачів ведуть пасивне життя в Інтернеті, саме 

середовище потенційно, а зазвичай і насправді, є інтерактивним і, у цьому 
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сенсі, досить гнучким, щоб задовольняти потреби (індивідуальні або 

колективні), пов’язаним із офлайн-світом. 

Активність індивіда в Інтернет-спільноті є класифікаційною рисою 

учасників. За рівнем активності учасників віртуальної спільноти поділяють 

на такі типи: 

- активний дописувач – у відносно короткий термін такий учасник 

виробляє велику кількість інформаційного продукту (дискусії, коментарі). 

Об’єктивно, активними дописувачами є модератори та адміністратори 

соціальних мереж, форумів. Вони, завдяки своїм обов’язкам, створюють 

коментарі, приписи, пропонують теми для дискусій кожного дня; 

- частий дописувач – учасник з певною (достатньо високою) 

періодичністю підтримує дискусії в соціальній мережі, продукує нові теми 

для обговорення; 

- епізодичний дописувач – поведінка таких учасників відзначається 

епізодичною (нерегулярною) появою в соціальних мережах, форумах, 

епізодичний дописувач час від часу коментує або дискутує в мережі або на 

форумі; 

- пасивний дописувач – зареєстрований у соціальній мережі або на 

форумі учасник, який жодного разу не створив допис або дискусію (сюди 

відносять тих дописувачів, які іноді створюють дописи для реклами тих чи 

інших товарів та послуг) [108]. 

З огляду на те, що комунікативний процес не зводиться лише до обміну 

інформацією (її передачі та сприйняття), а ще й передбачає трансформацію 

цієї інформації в соціально значущі індивідуальні, групові чи масові дії, то 

для соціолога якраз така трансформація і є головною метою дослідження, де 

сам комунікаційний процес становить лише нагоду для дослідження. 

Механізм такої трансформації забезпечується переважно мовною діяльністю 

людей, бо саме за її допомогою транслюються в соціальному просторі і часі 

норми та правила спілкування як норми і правила соціальних дій.  
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Інтернет-простір, незважаючи на всі його особливості, теж забезпечує 

можливість трансформації інформаційних комунікацій в соціальні дії. Хоча 

це поки що лише можливість, бо Інтернет ще не став повною мірою 

інструментом комунікацій, що здійснюються між великими групами людей, 

але саме це вже й привертає увагу значної кількості соціологів до Інтернет-

комунікацій. 

Базовими складовими таких досліджень є: а) можливі трансформації 

групової структури суспільства в Інтернет-просторі; б) комунікативні 

системи, що забезпечують різні види соціальної комунікації, включаючи й 

Інтернет; в) канали, рівні і засоби комунікації, що забезпечують передачу і 

сприйняття інформації та її трансформації у соціально значущі оцінки; г) 

трансформація оцінок у соціально-групові дії під впливом комунікаційних 

процесів тощо.  

М. Кастельс, аналізуючи низку соціологічних досліджень рівня 

взаємодії Інтернет-спільнот, резюмує, «…низка досліджень протягом 

останнього п’ятиріччя продемонструвала позитивний кумулятивний 

ефект інтенсивного використання Інтернету на щільність соціальних 

відносин… Втім використання електронної пошти стало доповненням 

таких видів соціальної взаємодії, як особистий контакт, а також 

спілкування по телефону і за допомогою електронної пошти; таке 

спілкування доповнювало, але не замінювало інші форми соціальної 

взаємодії. Позитивний вплив використання електронної пошти на 

соціальні відносини був більш важливим при взаємодії з друзями, ніж із 

родичами, і особливо необхідним для підтримання зв’язків з ріднею або 

друзями, що проживають досить далеко. Високоосвічені люди більшою 

мірою схильні до спілкування зі своїми друзями, які перебувають далеко, 

за допомогою електронної пошти. Більш молоді учасники воліли 

посилати електронні листи друзям, у той час як люди старшого віку в 

своїй практиці електронного спілкування зазвичай контактували з 
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родичами. Подібні моделі соціальних зв’язків були однакові і для 

чоловіків і для жінок» [52].  

М. Сидоров та Д. Табаков стверджують, що соціологів цікавить 

ступінь впливу процесу комунікації на групи людей, який, у свою чергу, 

теж залежить від обсягу, швидкості, точності тощо. Причому ці (технічні , 

на перший погляд) показники свідчать про те, наскільки повно, адекватно 

тощо (з огляду на мету впливу) сприймається відповідна інформація 

певним контрагентом, хоча реальними соціальними показниками 

ефективності впливу будуть не ці ознаки, а швидкість трансформації 

соціальної поведінки об’єктів впливу та її адекватність щодо завдань 

цього впливу [97]. 

Як правило, для визначення специфіки комунікації в електронному 

середовищі застосовується термін «комп’ютерно-опосередкована 

комунікація». Тим самим підкреслюється, що за можливість взаємодії в 

мережах ми завдячуємо технічним засобам, перш за все комп’ютеру.  

Інтеракція у мережі припускає наявність спільних інтересів. Спільнота, 

що склалася в кіберпросторі, консолідує колективні інтереси, які визначають 

атмосферу спілкування і соціальні зобов’язання. Тому вже сьогодні можна 

стверджувати, що мережева спільнота – це специфічна форма соціальної 

структури, встановлена емпіричними дослідженнями як атрибут 

інформаційної епохи. 

Поняття комунікативної компетентності індивіда або спільноти є 

важливим для теорії Інтернет-спільнот і практики їхнього функціонування. У 

теоретичному плані це поняття розвиває розуміння комунікативних рис 

особистості, більш повно розкриває характеристики її участі в системі 

соціальних взаємодій, зокрема Інтернет-спільнот. На прикладному рівні як 

саме це поняття, так і методи його практичного використання є необхідними 

для оцінки якості функціонування професійних комунікаторів, для 

управління персоналом, для організації системи підготовки фахівців, для 
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аналізу конфліктних і кризових ситуацій і для багатьох поєднаних із 

названими управлінських завдань. 

Українські дослідниці В. Чепак та Г. Ляхович під компетентністю 

взагалі розуміють певну освіченість, майстерність, обдарованість. На думку 

авторів, бути компетентним означає почуватися вільно, детально 

розбиратися у певній сфері життя. Компетенція, в свою чергу, – маленький 

елемент широкого поняття компетентності. Володіючи різними видами 

компетенції, людина може й не бути компетентною. Отже, компетенція – 

потенційна активність, готовність і прагнення до відповідного виду 

діяльності. Компетентність – інтегральна характеристика особистості – 

успішно реалізована в діяльності компетенція [120, c.72].  

Соціальна взаємодія в мережі Інтернет передбачає повну або часткову 

інтеграцію індивіда у процес спілкування. Кожен індивід володіє набором 

інформаційно-комунікативних компетенцій, сума яких відбивається на 

Інтернет-комунікації. Інформаційно-комунікативні компетентності учасників 

Інтернет-спільнот виступають індикатором оцінки рівня сформованості 

соціального потенціалу цих спільнот.  

Існує два способи побудови структури інформаційно-комунікативної 

компетентності особистості – широкий і вузький [96]. 

Широкий (комплексний) спосіб орієнтований на застосування всіх 

сторін взаємодії соціальних акторів. Ці сторони відображають зміст 

інформаційно-комунікативних компетентностей. Соціальна взаємодія 

характеризується функціонуванням абілітаційного, ресурсно-когнітивного та 

операціонального структурних блоків комуніканта – учасника Інтернет-

спільнот. Таким чином, у структурі інформаційно-комунікативної 

компетентності комуніканта можемо виділити такі складові:  

1) Абілітаційна компетентність, що відображає міру глибини 

сприйняття, міру швидкості реакції на подразники навколишнього 

соціального середовища; міру розвитку мимовільної та довільної уваги; 

можливості запам’ятовування та відтворення; міру сформованості 
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задатків щодо обробки великих масивів даних різного обсягу; міру 

розвитку емпатії (співпереживання); міру сформованості фасинації 

(здатність бути зачарованим чимось); міру здатності використовувати 

інтроспекцію та рефлексивність; міру сформованості навичок щодо 

передавання інформаційних повідомлень. Член Інтернет-спільнот, який 

має високий рівень абілітаційної компетенції швидше адаптується до 

характеру спілкування в такій спільноті, здатний створювати контент 

високої якості. 

2) Когнітивна компетентність, яка розкриває міру сформованості 

уявлень та знань про процедуру кодування, вміння оперувати кодовими 

системами та окремими кодами; ці знання забезпечують ефективний 

процес кодування і декодування повідомлень у момент соціальної 

взаємодії між учасниками Інтернет-спільнот; міру сформованості знань 

та компетенцій щодо норм погодження знаків, які допомагають при 

створенні окремих текстів; глибину знань правил застосування певних 

знаків або їхніх систем у конкретних ситуаціях соціальної взаємодії; міру 

сформованості знань та компетенцій щодо типових елементів культури 

суспільства в цілому та конкретної Інтернет-спільноти зокрема, в межах 

яких здійснюється комунікація між її учасниками, в тому числі 

цінностей, очікувань, переконань, стереотипів тощо; міру знань щодо 

характеристик каналів передачі повідомлень, в чому відображена суть 

комунікації; міру знань критеріїв та способів оцінки індивідуальної 

комунікативної компетентності учасника спільноти, комунікативних 

характеристик, загальної комунікативної компетентності інших учасників 

взаємодії. Індивід, який на високому рівні розвинув цей параметр 

компетентності, зазвичай легко може виконувати роль модератора та 

адміністратора Інтернет-спільноти. 

3) Операціональна компетентність, що характеризується мірою 

розвитку вмінь та навичок окреслення прагматичних параметрів ситуації 

взаємодії, характеру її перебігу та застосування відповідних 
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комунікативних засобів; мірою опанування кодовими системами 

комунікації; навичками кодування та декодування, компетенціями 

користування власним запасом невербальних та вербальних способів 

підтримки ефективної комунікації; мірою сформованості конкретних 

умінь і навичок конструювання дискурсу згідно з прийнятими та 

заданими культурним контекстом нормами та правилами комунікації; 

мірою сформованості умінь щодо оперування різними комунікативними 

засобами в процесі соціальної взаємодії (цінність цих умінь підвищується 

в умовах зростання динаміки комунікативної ситуації); мірою 

сформованості конкретних умінь щодо вибору комунікативних каналів, 

адекватних цілей для конкретної ситуації взаємодії; мірою сформованості 

умінь погодження власних комунікативних потреб з потребами інших 

учасників Інтернет-спільноти. Індивід, який на високому рівні володіє 

вказаною компетентністю спроможний використовувати Інтернет-

спільноту для власної самоактуалізації та здатний виносити користь від 

перебування в Інтернет-спільноті для взаємодії в рамках інших 

соціальних структур. 

Вузький (операціональний) спосіб передбачає використання з усього 

комплексу характеристик учасника Інтернет-спільнот для вибудовування 

структури комунікативної компетентності лише останній, операціональний, 

блок – міру сформованості прикладних умінь і навичок. Чим більшою мірою 

комунікативні вміння та навички особистості відповідають соціально 

визнаним нормам, чим більшою мірою вони розвинені в межах 

нормативного діапазону, тим більшим свідченням високої інформаційно-

комунікативної компетентності, якою володіє учасник Інтернет спільнот, є 

відповідність комунікативних навичок та вмінь соціально визнаним нормам 

взаємодії. 

Обидва підходи до структури інформаційно-комунікативної 

компетентності особистості можуть використовуватися на практиці - для 

оцінки інформаційно-комунікативної компетентності учасника, модератора, 
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адміністратора Інтернет-спільнот. Однак через меншу трудомісткість, на 

практиці частіше застосовують операціональний підхід. Комплексний підхід 

використовується в особливо складних комунікативних ситуаціях – при 

виробленні правил поведінки учасників соціальних мереж, блогів, форумів і 

т.д., при відборі ключових комунікаторів для вирішення відповідальних 

завдань, при застосуванні заохочень або санкцій в ході Інтернет-взаємодії 

тощо. 

 

2.3. Концептуальна схеми формування соціального потенціалу  

Інтернет-спільнот 

 

Інтернет-спільнота є середовищем, в якому індивід може задовольнити 

свої потреби. Система потреб людини формується на основі здобутих знань, 

компетенцій, цінностей, очікувань. Зовнішнє середовище сильно детермінує 

обсяг та якість вищезазначених ресурсів.  

Як ми вже зазначали, процес соціальної інтеграції індивіда в Інтернет-

спільноту постає з двох складових: єдності різноманітності та формування 

цілісності на основі збігу цілей та інтересів. Соціальну інтеграцію найчастіше 

розуміють як стан і процес об’єднання соціальних явищ у єдине ціле, 

співіснування різних елементів суспільства разом, у тому числі, як процес 

гармонізації відносин між різними соціальними групами. Процес 

становлення і підтримки соціальних взаємодій і взаємин між агентами – одна 

з функціональних умов існування та рівноваги соціальної системи поряд з 

адаптацією, досягненням мети і збереженням ціннісних зразків. 

Іншим аспектом інтеграції постає прийняття правил поведінки в 

спільноті. Система правил комунікативної поведінки для учасників 

спільноти, розробка та впровадження адміністрацією спільноти санкцій для 

порушників правил комунікативної поведінки сприяє ефективному 

функціонуванню та об’єктивному адмініструванню веб-спільноти. 
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Система правил комунікативної поведінки учасника веб-спільноти 

полягає у формуванні вимог (заборон) до контенту форуму, оформлення 

повідомлень та облікового запису учасника (у підписах, інтернет-іменах, 

статусах та на юзербарах, юзерпіках). Ця система є основою для побудови 

алгоритму застосування санкцій до учасників веб-спільноти, що автоматизує 

роботу адміністраторів та модераторів віртуальної спільноти. 

Алгоритм застосування санкцій до учасників веб-спільноти призначений 

для обмеження доступу до веб-форуму учасників, які негативно впливають 

на спільноту, тобто якщо порушення правил, вчинені ними, переважають 

їхню корисність. Адміністратор, виявивши небажане інформаційне 

наповнення, дані про порушення і порушника, за допомогою 

автоматизованого алгоритму застосування санкцій визначає міру покарання. 

Серед актуальних завдань наукових досліджень віртуальних спільнот до 

організаційних завдань зараховуємо покращання керування системою, яка 

сприяє підвищенню ефективності та покращанню функціонування 

віртуальних спільнот. 

Підвищення ефективності функціонування віртуальних спільнот є 

результатом багатьох завдань: 

- відсіювання небажаного інформаційного наповнення; 

- підвищення якості інформаційного наповнення; 

- фільтрація учасників за повнотою заповнення облікового запису 

персональних даних; 

- зменшення затрат на модерування спільнотою; 

- зменшення конфліктних ситуацій в спільноті; 

- комп’ютерно-лінгвістичний аналіз достовірності персональних даних 

учасників веб-спільноти; 

- автоматизування комп’ютерно-лінгвістичного аналізу (опрацювання) 

інформаційного наповнення тощо. 

Отже, виконання наведених вище завдань вагомо впливає на 

функціонування Інтернет-спільноти, що дає можливість спростити та 
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пришвидшити виконання обов’язків модератора та адміністратора 

віртуальної спільноти. 

Очевидно, що електронне спілкування і взаємодія не здатні замінити 

спілкування й взаємодію віч-на-віч. Проблема, мабуть, пов’язана з тим що 

споконвічно розуміється під спільнотою. Розуміння її суті може перетікати 

від уявлення про неї як про тимчасову, добровільну «спільноту інтересів» до 

співтовариства, існування якого обумовлене відсутністю вибору, 

одержимістю, проблемою безпеки тощо. 

Е. Дайсон виділяє провідні принципи успішної діяльності спільнот: 

- кожен член спільноти повинен ясно усвідомлювати, що він дає і що 

сподівається отримати. Загалом ці бажання мають узгоджуватись, хоча 

можуть бути різними в кожного індивіда; 

- повинен існувати спосіб визначення, хто належить до спільноти, а хто 

ні, бо інакше спільнота не матиме сенсу; 

- члени спільноти повинні відчувати, що вони щось вкладають у 

розвиток спільноти і тому їм тяжко покинути її. Найганебніше покарання в 

міцній, згуртованій спільноті – вигнання, відлучення, недопуск, заслання. Усі 

ці слова засвідчують жах бути відлученим від спільноти. 

Спільнота повинна мати чіткі правила, а також систему заходів, яких 

уживають у разі порушення цих правил [34]. 

Формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот включає в себе 

реалізацію декількох послідовних кроків. Вони певних чином співзвучні з 

кроками, що закладені в Програмі розвитку ООН (1965) [130] і описують 

формування потенціалу місцевих громад (авторська концептуальна схема 

формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот представлена на стор. 

122): 

1. Залучення учасників до формування соціального потенціалу Інтернет-

спільнот 

Ефективний процес формування потенціалу повинен заохочувати до 

участі усіх учасників. Якщо учасники Інтернет-спільнот з різними статусами 
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(модератор, дописувач, фолловер тощо) залучені в процес комунікації та 

усвідомлюватимуть кінцеву мету діяльності спільноти, то вони будуть 

відчувати себе більш відповідальними за результат і стабільність розвитку.  

2. Оцінка потреб в створенні потенціалу та ресурсів 

Оцінка наявних можливостей за рахунок взаємодії із учасниками 

Інтернет-спільнот дозволяє координаторам спільнот бачити, вирішення яких 

питань вимагають додаткової підготовки, які сфери повинні бути 

пріоритетними, якими способами нарощування потенціалу може бути 

спрямоване на створення короткострокових та довгострокових стратегій 

розвитку. Формування потенціалу, що не корениться в комплексному 

дослідженні та оцінці наявних можливостей, стане однобічним, що не 

сприятиме стійкості результатів.  

3. Оцінка можливих результатів формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот 

Після завершення оцінки можливостей необхідно окреслити можливі 

наслідки формування потенціалу у чотирьох сферах: 

– Організаційні механізми – оцінка часто виявляє, що спільноти 

неефективні через погані або слабкі контакти між учасниками, неякісне 

управління ресурсами, порушення правил діяльності в межах Інтернет-

спільнот. З метою усунення проблем, пов’язаних з організаційними 

механізмами, необхідно унормувати використання індивідуальних 

потенціалів учасників, що охоплює процедури входу учасників у спільноту, 

впровадження системи стимулів, розвиток навичок, систем оцінки 

ефективності, а також етики і цінностей. 

– Координація – успішне управління та контроль з боку координаторів 

спільноти каталізують досягнення цілей у сфері розвитку Інтернет-спільноти. 

Сильна координація дозволяє легше адаптуватись до змін, сильні лідери 

можуть впливати також на людей. Координатори можуть використовувати 

коучинг і наставництво нових учасників, щоб допомогти стимулювати 

розвиток необхідних навичок. 
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– Знання – вони є базисом потенціалу. Основні зусилля учасників 

спільнот мають бути спрямовані на отримання необхідних компетенцій, які 

формують стійку систему знань. Координатори спільноти мають сприяти 

цьому процесу. 

– Зворотний зв’язок – постійне реагування на запити учасників сприяє 

більш високій продуктивності і ефективності. Відсутність зворотного зв’язку 

в спільнотах погіршує комунікацію, веде до занепаду спільноти.  

4. Діяльність з постійного нарощування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот 

Координатори спільноти повинні здійснювати постійну переоцінку 

ефективності діяльності спільноти, реагувати на очікування учасників, 

прогнозувати зміни в діяльності спільноти. Важливою є розробка 

відповідних критеріїв оцінювання. 

5. Оцінка формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот 

Оцінка нарощування потенціалу сприяє підвищенню відповідальності. 

Оцінки мають бути засновані на змінах продуктивності в чотирьох основних 

сферах: організаційні механізми, координація, знання і зворотний зв’язок. 

Розглядаючи емерджентні властивості соціального потенціалу Інтернет-

спільнот, ми виокремлюємо головну з цих властивостей – колективну дію. 

Під основними ознаками колективної діяльності розуміються відмінні 

особливості, властивості, що дозволяють визначити специфіку колективної 

діяльності як цілісного і відносно самостійного феномена. До них відносять: 

1. Наявність загальних цілей для різних включених у діяльність 

учасників. Колективна діяльність, як і будь-яка форма кооперації, 

викликається необхідністю досягнення таких цілей, які недоступні окремій 

людині або доступні лише частково. 

2. Учасники колективної діяльності, крім індивідуальних мотивів, 

повинні мати спонукання працювати разом, тобто повинна формуватися 

загальна мотивація, що дозволяє досягати надіндивидуальні цілі і завдання, 

значимі для якихось груп або в цілому для суспільства. Єдині цілі і загальна 
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мотивація створюють вихідні умови для формування з окремих учасників 

деякої їхньої спільності (колективного суб’єкта). 

3. Необхідний поділ єдиного процесу досягнення певної спільної мети на 

деякі складові (частини), тобто на окремі, але функціонально пов’язані 

сукупності дій, операцій (частин діяльності) і їхній розподіл між учасниками 

цього процесу. Розподіл складових (частин) спільної діяльності в групі 

учасників приводить до формування функціональної структури цієї групи. 

Розподіл функцій не є чисто випадковим, а характеризується їхнім взаємним 

доповненням і визначає діяльнісну (функціональну) взаємну залежність 

учасників колективної діяльності. 

4. Об’єднання (або суміщення) індивідуальних діяльностей, що 

розуміється як утворення цілісності колективної діяльності, приводить до 

виникнення визначених діяльністю взаємозв’язків і взаємозалежностей між 

учасниками колективної (спільної) діяльності. Таким об’єднанням і 

породжується феномен спільності як особлива якість діяльності групи. 

5. Узгоджене, координоване виконання розподілених і об’єднаних 

індивідуальних діяльностей усіх учасників колективної діяльності. 

Узгодження індивідуальних діяльностей передбачає сувору послідовність 

виконання операцій відповідно до певної програми, яка враховує 

індивідуальну діяльність кожного учасника. Узгодження зазвичай стосується 

численних характеристик діяльності: об’ємних і якісних, просторових і 

часових, темпу та інтенсивності, ритмічності і т.д. 

6. Необхідність в управлінні – потреба, внутрішньо притаманна 

колективній діяльності. Саме остання неминуче породжує управлінську 

діяльність, найбільш характерною особливістю якої є безпосередня 

спрямованість на учасників спільної діяльності, а через них – 

опосередкований вплив на предмет спільної праці. 

7. Наявність єдиного кінцевого результату, загального для учасників 

спільної діяльності, передбачає досягнення його (т.зв. сукупний продукт), за 

більш короткий час і більш ефективно або якісно. Співвіднесення єдиного 
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кінцевого результату з загальними цілями спільної діяльності дозволяє 

визначати її цілеспрямованість, із загальними витратами – її ефективність, з 

індивідуальними витратами і результатами – індивідуальні внески учасників 

у спільну діяльність. 

8. Єдине просторово-часове функціонування учасників – одна з найбільш 

елементарних, але необхідних умов здійснення спільної діяльності [48]. 

Інший пласт проблем в ініціюванні колективних дій пов’язаний з 

організацією. М. Олсон, один з авторів традиційної теорії, ввів термін 

«латентна група» для позначення тих спільнот зі спільними інтересами в 

колективному благові, які не побудували організаційну структуру для 

вирішення комунікативних і координаційних завдань. На його думку, тільки 

формалізована організація може впоратися з витратами на рішення цих задач. 

У разі колективної дії, заснованої на груповому інтересі, формалізована 

організація відповідає типу Вебера, з вертикально інтегрованою структурою, 

з прийняттям рішень нагорі, з чітко диференційованими ролями, установкою 

на підтримку інституційного порядку. У разі громадських рухів, організація 

може бути менш формальною, але зі структурами лідерства, з центрами, де 

акумулюються ресурси і приймаються рішення [151, c.28]. 

З розвитком технологій відбувалася еволюція теорії колективної дії. 

Застосування електронної пошти, чатів, мережі, ПК, мобільних телефонів у 

колективних діях у багато разів знижувало витрати на комунікацію і 

координацію, а також звільняло від необхідності побудови формальної 

структури. Проблема free riding теж перестала стояти гостро. У ситуації, коли 

в Інтернеті розміщується суспільно корисна інформація, коли відбувається 

обговорення на форумах, учасники роблять свій внесок заради процесу 

взаємодії, а не заради досягнення мети. Таким чином, два ключові принципи 

традиційної теорії колективної дії виявилися неуніверсальними. 

Розвиток технологій привів до насичення середовища людини 

інформацією і комунікаціями. У зв’язку з цим, співтовариство (communality) 

формується тепер на основі інформаційних ресурсів, які зберігаються і 
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використовуються в рамках цієї спільноти. Суспільне благо у вигляді 

інформації залежить від того, скільки учасників вирішило зробити свій 

внесок, тому проблема free riding є ключовою загрозою в реалізації цього 

блага. Побудова співтовариства вимагає широкої мережі учасників, знайомих 

один з одним, чиї дії мають бути скоординовані, особливо на ранньому етапі 

формування баз даних. 

Однак, деякі види колективних дій не підпадають під ці характеристики. 

Сучасні технології істотно скорочують кількість вимог до побудови спільнот 

і створюють вторинні співтовариства (second-order communality). Учасники 

можуть сприяти збільшенню інформаційного ресурсу, нічого не знаючи про 

інших учасників і не знаючи про наслідки своєї дії у вигляді громадського 

інформаційного ресурсу з громадським доступом до нього. Прикладом 

вторинної спільноти є розміщення інформації на веб-сайті, форумі і т.д. 

Спільноти мережевих друзів формуються на підставі спільних інтересів. 

Вторинні спільноти на відміну від громадських інформаційних благ 

(communal information good) не вимагають витрат на організацію, хоча і там, і 

там колективна дія залежить від індивідуального внеску (individual 

contribution). Члени міжнародних неурядових організацій широко 

використовують подібні переваги. 

Завдяки тому, що перший внесок учасників майже не вимагає витрат від 

них і не сприймається як внесок, у колективній дії можуть брати участь 

навіть найменш зацікавлені члени спільноти. Таким чином, створення 

вторинних благ, таких як суспільно доступних баз даних, on-line архівів, які 

згодом можуть бути використані для організації колективної дії, неможливо 

пояснити з допомогою теоретичного конструкту free riding. На перший план 

замість проблеми неучасті виходить проблема збереження особистої 

інформаційної безпеки. Заповнення мережевого простору анонімними 

посланнями робить актуальною проблему довіри. 

Що стосується організаційного аспекту, нові форми колективних дій є 

поєднанням формальних і неформальних, гнучких структур. Але традиційна 
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теорія, безсумнівно, правильна в тому, що підкреслює важливість інформації, 

комунікації та координації в колективну дію. 

Будь-яка колективна дія має на увазі перетин кордону між приватною 

і суспільною сферами двома або більше людьми з метою суспільного 

блага. Колективні дії лежать у громадській сфері. В умовах чітко 

окреслених меж між приватним і громадським перехід з однієї сфери в 

іншу тягне за собою певні витрати, внаслідок чого перед кожним 

учасником постає питання, чи готовий він нести витрати заради 

досягнення суспільного блага. У таких випадках працює традиційна 

теорія з розглядом проблем неучасті і побудови формалізованої 

організації. Коли ж кордон між приватним і громадським легко 

перетнути, учасникам не потрібно проявляти особливу ініціативу і 

розраховувати необхідні витрати. Перетин межі може бути несвідомим і 

являти собою тривалий процес руху у напрямку то в один, то в інший бік. 

Кордон між приватним і громадським визначає безліч чинників. Так, 

дослідники індустріальної епохи (Е. Дюркгейм, М. Вебер та ін) 

встановлюють жорсткі межі між приватним і громадським, сформовані 

під впливом кон’юнктури економіки і з огляду на витратні і неефективні 

технології комунікації та інформації. Традиційні аграрні суспільства, 

навпаки, характеризуються взаємопроникненням цих сфер, 

міжособистісна комунікація є основою для обміну інформацією і 

координації. Одним з основних механізмів функціонування мережевих 

спільнот є самоорганізація. При цьому виникає соціальна стратифікація 

щодо доступу до інформаційних ресурсів і, відповідно, владних 

повноважень. На відміну від традиційного права, тут немає спеціальної 

групи людей, що здійснюють примус.  

В. Щербина сформулював характер соціальної взаємодії акторів, 

зокрема учасників Інтернет-спільнот, що відбувається в умовах розвитку 

ІКТ: 
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- структурування соціальних відносин визначатиме ситуація 

домінування постматеріалістичної системи цінностей, скерованих на 

самореалізацію кожної людської особистості; 

- складатиметься динамічна структура соціальної взаємодії, в основі 

змін якої лежать синергетичні ефекти, що відбуваються в процесах творчої 

взаємодії об’єднань вільних індивідів; 

- основним чинником соціальної мобільності стає наявність знання 

та здатності до сприйняття і орієнтації в глобальних інформаційних 

процесах; 

- на місце соціальності індустріального суспільства, побудованої 

навколо проблематики міжгрупової взаємодії, прийде соціальність, 

побудована навколо проблем взаємодії індивід-суспільство та індивід-

індивід, тому основним рівнем соціальної взаємодії має бути мала група; 

- однозначна лінійна впорядкованість та централізованість 

соціальних взаємодій буде зруйнованою в результаті розпаду цілісної 

системи інтегрованого у минулому етосу та потреб соціальних структур, на 

зміну їм прийдуть такі соціальні характеристики, як неоднорідність, 

багатомірність та контраверсійність; 

- зростає швидкість процесів соціальної взаємодії в їхніх межах, яка 

потребує розвитку відповідної технологічної бази, різноманітні регіони світу 

втягнуті у процеси соціальних та інформаційних взаємодій, які мають 

символічну та експертну природу: соціальна взаємодія у такому суспільстві 

відбувається за посередництвом комунікативних засобів та має характер 

мозаїчного резонансу, тобто є децентралізованою і не передбачає соціальної 

ієрархізованості; 

- соціальний простір зменшується (або зникає), виникає можливість 

безпосередньої взаємодії з людьми безвідносно їхнього просторового 

розміщення, соціум формується як «глобальне село» – на основі 

безпосередніх, міжособистісних, неформалізованнх відносин між індивідами, 

які позбавлені макрогрупового впливу: базовою соціальною групою у 
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суспільстві буде місцева громада, основний суб’єкт соціальної дії – 

представники інформаційного, банківського і фінансового капіталу, що 

набуває нового, електронного вигляду; 

- соціальні трансформації будуть мати багато напрямів та 

відбуватимуться у рамках теоретичної парадигми, обумовленої 

інформаційними комунікативними технологіями, що базуються на 

електроніці і генній інженерії. Ця парадигма замінює технологічну 

парадигму індустріальної епохи, організовану переважно навколо 

виробництва і розподілу енергії [125, c.76-78]. 

Утім, серед дослідників є й автори негативних відгуків щодо потенціалу, 

який містять в собі Інтернет-спільноти. Так, на думку Є. Єфимова та А. 

Кузнєцова, існують принаймні три моменти, де Інтернет-спільнота містить у 

собі кризовий потенціал [40]:  

1. «Моральна паніка». Вибір учасником необхідності реєстрації в 

соціальній мережі залежить від стереотипів, поширених у суспільстві щодо 

соціальних мереж, які часто пов’язані з поняттям «моральної паніки». Під 

цим терміном розуміється феномен громадської думки, суттю якого є 

пропаганда негативного впливу соціальних мереж на розвиток молоді через 

розкриття девіацій, породжених мережами. 

2. Проблема конфіденційності. Законодавчі акти різних країн 

допускають небезпеку витоку інформації щодо особистих даних учасників 

Інтернет-спільнот 

3. Деформація процесу соціалізації. Процес соціалізації може бути 

представлений на рівні формування габітусу в рамках держави, яке 

здійснюється концентрацією різних полів. У рамках соціальних мереж 

процес соціалізації деформується через створення на противагу сімейним та 

національним зв’язкам особистих зв’язків учасника, підставою для яких 

служить почуття нарцисизму. Цей процес включає в себе: зникнення 

самотності, як частини процесу соціалізації, залежність від соціальних мереж 

і гаджетів, що забезпечують безперервний процес «віртуальної» комунікації 
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на шкоду «традиційним» соціальним практикам, зникнення причетності до 

регіональної культури, залежність від гаджетів часто західного виробництва 

(наприклад, продукції Apple), деформацію процесу освіти, відчуження в 

сім’ї, деформацію мовного спілкування (феномен texting), формування нової 

етики, потенційне руйнування особистого простору. 

М. Кастельс зауважує, що саме реалізація потенціалу мережевої 

організації всілякими громадськими мережами привела до утворення 

онлайнових співтовариств, які реконструювали суспільство, сприяючи при 

цьому різкому розширенню сфер охоплення та застосування комп’ютерних 

мереж. Їхні члени поділяли технічні цінності меритократії і підтримували 

віру хакерів у цінності свободи, горизонтальної комунікації та інтерактивної 

мережевої взаємодії, однак вони співвідносили їх зі своїм громадським 

життям і не займалися технікою заради техніки [52].  

Сучасні Інтернет-спільноти, які засновані на засадах мережевої комунікації, є 

динамічними структурами з гнучким типом мережевого потенціалу. 

Інтернет-спільнота відрізняється від інших структур способом інтеграції 

(мета), рівнем структуризації та перспективами трансформації. Вона здатна 

швидко трансформуватися з особистісного рівня та мікросередовища у 

макроструктурне утворення. Дуже часто вона набуває форм часткової 

інтеграції, коли індивіди, досягнувши мети, через яку вони вступали до 

Інтернет-спільноти, більше не підтримують стійкі зв’язки. Прилучення 

індивіда до Інтернет-спільноти у будь-якому випадку дає йому надію під-

вищити свій мережевий потенціал, отримати допомогу ресурсами в різного 

типу: довіра, протекція, пільга, моральна підтримка, соціальний захист та 

інших проявів соціального потенціалу. Інтернет-спільноти пропонують 

можливість швидкої моральної підтримки, соціального захисту, впливу на 

громадську думку в певному напрямі, що має велике значення, перш за все, 

для індивідів, які відчувають проблеми включення в немережеві соціальні 

структури. 
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Таким чином, ми можемо сформулювати основні риси соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот: характеризується як сукупність цілей, 

інтересів, потреб, домагань членів Інтернет-спільнот; розглядається як 

сукупність ресурсних і ціннісно-нормативних можливостей членів спільнот, 

які визначають напрями та обмеження процесів взаємодії, а також найбільш 

імовірні ефекти цілеспрямованої трансформації міжособистісних відносин; 

виявляється у відмінностях та конфліктах між можливостями структури та 

здатністю учасників Інтернет-спільнот їх застосовувати у власних соціальних 

практиках; відображається в характері входження індивіда у спільноту, 

прийнятті правил поведінки спільноти тощо. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проблема аналізу ефективного використання індивідуальних ресурсів 

в соціальних групах є дуже актуальною теоретичною та практичною задачею. 

Найбільш ґрунтовно до цієї проблеми підійшли прихильники теорії 

соціального потенціалу. Авторське тлумачення зазначає, що соціальний 

потенціал – це сукупність наявних або прихованих ресурсів та можливостей 

індивідуального або групового суб’єкта. Найбільш затребуваними ресурсами 

соціального потенціалу є знання, компетенції, цінності та очікування. 

Активізація соціального потенціалу відбувається через соціальну діяльність 

суб’єкта, який прагне задовольнити індивідуальні та/або групові потреб.  

2. Ресурси соціального потенціалу особистості є тими «цеглинками», 

які формують соціальний потенціал спільноти. Ці індикатори найчастіше 

перебувають у пасивному стані (особливо це стосується компетенцій, 

очікувань), мають латентну форму прояву. В активну форму вони переходять 

в умовах соціальної діяльності індивіда. Мотивами здійснення соціальної 

діяльності є нужда, відчуття браку чогось. Тому, індикатором соціального 

потенціалу особистості, в момент здійснення нею соціальної діяльності, 

виступають потреби. Через знання, компетенції, цінності, очікування індивід 

реалізує свої потреби. 
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3. Реалізовуючи себе в умовах середовища, індивідуальний суб’єкт 

постійно залучений до різного роду соціальних утворень. Проте взаємодія з 

«собі подібними» не є прямолінійною. Соціальний потенціал спільноти не 

перетворюється на просту суму особистісних соціальних потенціалів. У 

даному випадку слід говорити про емерджентні властивості (тобто такі 

властивості, які можуть характеризувати все соціальне утворення, а не окремі 

його частини) соціального потенціалу. Емерджентні властивості 

характеризують соціальний потенціал спільнот в його відмінності від 

соціального потенціалу особистості. Ці властивості можна сформулювати 

таким чином: кількість ресурсів індивідів та їхня структура; чисельність 

зв’язків між членами спільноти; тривалість взаємодії; кількісні та якісні 

характеристики її соціальної діяльності. Сутнісною характеристикою і, 

одночасно, емерджентною властивістю соціального потенціалу Інтернет-

спільнот є колективна дія. Її специфічними рисами є наступні: наявність 

загальних цілей для різних учасників; наявність у учасників мотивів 

працювати разом; поділ єдиного процесу досягнення мети на окремі 

складові; виникнення особливих взаємовідносин в процесі об’єднання 

спільних дій; узгоджене, координоване виконання розподілених і об’єднаних 

індивідуальних дій; управління для спрямованості спільної дії; 

співвіднесення єдиного кінцевого результату з загальними цілями спільної 

діяльності; єдине просторово-часове функціонування учасників Інтернет-

спільноти. 

4. Систему оцінки соціального потенціалу Інтернет-спільнот формують 

такі індикатори: рівень довіри, характер соціальної взаємодії та сформовані 

компетенції.  
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РОЗДІЛ 3. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ (на прикладі Закарпатської області) 

 

3.1. Соціальний потенціал Інтернет-спільнот як предмет емпіричних 

досліджень 

 

Розвиток інформаційних технологій стимулює появу нових методів і 

напрямів досліджень у різних предметних галузях. Зокрема, бурхливе 

зростання числа учасників соціальних мереж в Інтернеті забезпечує 

інформаційну базу, що дозволяє на якісно новому рівні забезпечити 

дослідження у сфері соціальної взаємодії учасників Інтернет-спільнот. 

У рамках досліджень мережевих співтовариств, з одного боку, 

застосовуються традиційні соціологічні методи, засновані на формуванні 

вибірки і вибірковому дослідженні (наприклад, анкетування, інтерв’ю, 

контент-аналіз тощо). З другого боку, розвиток прикладного програмного 

забезпечення і засобів комп’ютерного аналізу текстової інформації призвів 

до створення нових інструментів досліджень, заснованих на 

автоматизованому аналізі текстів кіберпростору (метод динамічного аналізу 

соціальних мереж, метод формального аналізу соціальних мереж, Data 

Mining тощо) [16].  

Слід одразу наголосити, що складність чіткого розуміння соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот пов’язана з тим, що на емпіричному рівні 

дослідження носять переважно розвідувальний характер, дослідники 

вивчають лише окремі прояви цього явища В багатьох дослідженнях 

представлені окремі блоки, які можуть бути цікавими в контексті 

спрямованості на аналіз таких параметрів, як ресурси, знання, очікування, 

цінності, потреби, довіра, соціальна взаємодія, компетенції учасників 

Інтернет-спільнот тощо. 
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Найбільша кількість досліджень у світі та Україні, що дотична до теми 

нашого пошукового інтересу, стосується сфери використання мережі 

Інтернет. Рівень доступу до Інтернету в українському суспільстві чітко 

відображає тенденцію до інформатизації різних аспектів соціального життя. 

Окрім того, важливо підкреслити, що формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот значною мірою поставлено у залежність від міри 

проникнення Всесвітньої мережі у міста і села України. Так, за даними 

компанії Factum Group Ukraine, цей показник у вересні 2015 р. склав 58% 

населення країни (без Криму) у віці старше 15 років, а вже у лютому 2016 р. 

– 62% . Для порівняння, наприкінці 2013 р. цей показник склав 51 %. 

Констатовано, що у сільській місцевості інтернетом послуговується близько 

47% населення. Найбільша частка користувачів у віковій групі від 15 до 29 

років – до 92%, найменше у віковій групі 65 років і старше – 11% [72]. 

За даними КМІС, у лютому 2016 року 61.6% дорослого населення 

України користувалися Інтернетом. Темп приросту протягом лютого 2015-

лютого 2016 років склав 8%. Більш тривалі порівнювання коректно робити 

починаючи із 2014 року, оскільки контури країни змінилися. Попри усі 

негаразди у країні, користування Інтернетом зростає - усього за період з 

лютого 2014 до лютого 2016 років кількість користувачів Інтернет зросла на 

7 відсоткових пунктів, а темп приросту становив 13%.  

Протягом останніх двох років усім віковим групам молодшим за 60 

років притаманне активне зростає користування Інтернетом. На даний 

момент значно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість (частка 

користувачів – 46%), мешканці якої частіше посилаються на обмеження в 

технічних можливостях підключення малонаселених пунктів.  

Користування Інтернетом суттєво варіюється в залежності від 

області проживання. Найбільше домогосподарств із домашнім 

підключенням спостерігається у Києві (78%). На друге місце вийшла 

Закарпатська область, де 64% населення мають підключення до Інтернету 

вдома та ще 3% планують підключитись у найближчі 6 місяців. 

http://mresearcher.com/tag/factum-group-ukraine
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Поясненням цієї ситуації може бути те, що багато жителів регіону 

виїхало на заробітки і, часто, доступним джерелом комунікації з 

родичами є Інтернет-зв’язок. У той час як у Кіровоградській області 

домогосподарств із домашнім підключенням всього 31% [39]. 

Дослідження Інтернет асоціації України показали, що найбільше середнє 

значення денної частки аудиторії за серпень 2016 року має пошуковий ресурс 

Google – 62% (в травні 2014 року цей показник становив 49%), в той же час 

частка аудиторії соціальної мережі Vkontakte в серпні 2016 року склала 54% 

(травень 2014 р. – 49%), а соціальних мереж Odnoklassniki та Facebook 

відповідно 36% та 24% (у травні 2014 року ці показники становили 

відповідно 30% та 10%). Можемо спостерігати невелике зменшення інтересу 

до приватних соціальних мереж. Тим часом середнє значення денної частки 

аудиторії за серпень 2016 року публічної соціальної мережі Twitter становило 

5% (в травні 2014 року цей показник становив 4%), а соціальна мережа 

LiveJournal більше не входить у «топ 25» популярних сайтів України (в 

травні 2014 року мережа входила в перелік, а середнє значення денної частки 

аудиторії становило 4%) [47]. 

Згідно з дослідженнями, які ми розглянули вище, основною віковою 

групою користувачів мережі Інтернет є молодь до 30 років. 

Співробітники Інституту соціології НАН України та Інституту педагогіки 

НАПН України у вересні-жовтні 2011 року провели дослідження серед 

школярів та викладачів щодо використання мережі Інтернет. Результати 

показали, що майже 90% випускників шкіл та 85% вчителів вказали, що 

користуються Інтернетом. Опитування засвідчило, що Інтернет у 

комп’ютерних класах навчальних закладів більше використовують 

вчителі, тоді як школярі надають перевагу домашньому користуванню. 

Мала кількість школярів з сільської місцевості користується Інтернетом 

вдома (вони частіше мають доступ у комп’ютерному класі або у друзів, 

використовують мобільний Інтернет). Якщо поглянути на дані 

опитування у регіональному зрізі, то найчастіше обирають користування 
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мережею в навчальному закладі вчителі та учні західного регіону, рідше 

вони користуються Інтернетом вдома. Учні використовують Інтернет для 

навчання, пошуку інформації, розваг. 12% школярів відвідують сайти 

різного роду державних і громадських структур та спілкуються на 

форумах цих сайтів, 10% випускників звертаються через сайти до 

офіційних владних, освітніх і громадських міжнародних структур. 

Вчителі здебільшого використовують Інтернет для роботи, підвищення 

кваліфікації, виконання професійних обов’язків, відвідування сайтів 

державних структур [77]. 

Подібні тенденції відмічає колектив авторів у праці «Детермінанти 

соціально-економічної нерівності в сучасній Україні», які підкреслюють 

необхідність розвитку інформаційного суспільства в Україні та 

впровадження інноваційних технологій в суспільне життя. Автори 

відзначають, що ознакою соціально-економічної нерівності в 

українському соціумі є також нерівний доступ до новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). Мова йде про придбання комп’ютера, 

доступ до мережі Інтернет, використання e-mail тощо. Дослідники 

підкреслюють, що найбільшим користувачем ІКТ є молодь. Цифрова 

нерівність, зумовлена в даному випадку медіаграмотністю, доступом до 

передових технологій, розшаровує не тільки учнів або студентів і людей 

старшого віку, а й простежується безпосередньо у молодіжній групі. 

Фінансові можливості яскраво корелюють з рівнем доступу до ІКТ серед 

досліджень домашніх користувачів мережі Інтернет. Посилаючись на дані 

Інституту соціології НАН України, автори стверджують, що у групі 

респондентів із середнім доходом сім’ї на одну людину нижче 

прожиткового мінімуму кількість користувачів домашнього Інтернету 

становить менше 6%, в той же час серед респондентів, де цей дохід 

перевищує подвійний розмір прожиткового мінімуму, користувачами 

Всесвітньої електронної мережі є понад чверть родин [38]. 
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Про стан соціального потенціалу Інтернет-спільнот деякою мірою може 

свідчити вивчення показників довіри, соціальних компетенцій щодо різних 

сторін життя соціуму нашої країни. Так, наприклад, дані моніторингу 

Інституту соціології НАН України у 2012 році [106] показують, що 

респонденти висловлюють найбільшу довіру своїй родині та близьким 

родичам – 94,4%, друге місце за довірою займає церква та духовенство – 

52%, майже половина населення України довіряє колегам по роботі та 

сусідам (відповідно 49,5% і 49,1%), громадянам своєї країни – 43%. Довіра до 

засобів масової інформації склала 29,9%, армії – 27,7%, місцевим 

адміністраціям – 15,8%, Президенту – 15,3%, профспілкам – 14,8%,  

підприємцям - 14,5%.  

Водночас доводиться відзначати, що рівень недовіри є високим до 

соціальних і політичних інститутів, які впливають на становлення 

соціального потенціалу українського соціуму. Наприклад, Парламенту не 

довіряють 72% респондентів, політичним партіям – 70%, Кабінету міністрів 

України – 68%, близько двох третин українців не довіряють судам, 

прокуратурі. Таке становище поглиблює кризу у відносинах індивіда та 

соціуму, спостерігається відчуження людей від суспільних справ. Утім цей 

ефект потрібно ще більш досконало вивчати, особливо в умовах зміни 

політичної та соціальної ситуації, спричиненої Революцією гідності у 2014 

році. Маркером цих змін слугуватиме підтримка респондентами твердження 

«Нікому не довіряти – найбезпечніше» (у 2012 році таких було 57%). Ми 

вважаємо загрозливою ситуацію занурення людей у власний світ, адже 

суспільні умови не формують позитивний простір для накопичення 

соціального потенціалу, покращення цілісності соціуму, солідаризації 

соціальних спільнот, що перешкоджають збереженню і розвитку соціального 

потенціалу суспільства. 

Оцінити міжособистісну складову соціального потенціалу України 

можна також за допомогою порівняльних досліджень міжособистісної довіри 

в Україні та в інших державах, на основі даних міжнародного проекту «World 
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Values Survey» [150], у рамках якого у 1990—2011 рр. проводився 

моніторинг показників довіри у кількох десятках країн світу. Вибіркова 

сукупність в Україні становила 1500 респондентів. У нашій країні вже 

відбулося 4 опитування – у 1990, 1996, 2006 та 2011 роках. Рівень міжосо-

бистісної довіри в даному дослідженні зафіксований відповіддю на питання: 

«Чи вважаєте Ви, що більшості людей можна довіряти?» Найвищі показники 

довіри за останні роки (2011-2014 рр.) у Норвегії, Швеції, де близько 60% 

опитаних вважають, що можна довіряти більшості людей. У США, 

Великобританії, Австралії ці показники на рівні 35-40%, в Аргентині, 

Мексиці – 15-25%. У 1990 р. рівень міжособистісної довіри в Україні 

становив 34,7%, тобто був навіть вищим, ніж у Німеччині (25,9%) та Іспанії 

(32,2%), і близьким до рівня Японії (37,4%). Наступні дослідження 

зафіксували, що частка опитаних, які думають, що «більшості людей можна 

довіряти», знизилася з 28,8% у 1996 році, 24,5% у 2006 році до 23,1% у 2011 

році. Це дослідження зафіксувало погіршення рівня міжособистісної довіри у 

більшості країн, де проводилось опитування, проте ситуація в Україні 

погіршується найвищими темпами на фоні інших держав. 

Ситуація з рівнем міжособистісної довіри відображає прірву між 

індивідом та соціумом, в якому він живе. В сучасній Україні проблема існує 

не лише з довірою, але і в цілому з нагромадженням людського потенціалу. 

Протягом останніх двадцяти років поглиблювались негативні тенденції 

постійного погіршення умов людського розвитку, зокрема відбулося 

зниження рейтингу країни за індексом розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП). Динаміка характеризується негативними оцінками щодо основних 

елементів людського розвитку – освіти, охорони здоров’я, доходів населення 

[38]. 

Дослідники припускають, що деякі важливі соціальні компетенції 

(наприклад, щодо ціннісно-сенсової орієнтації, громадянської позиції; 

різновидів соціальної взаємодії і толерантності, дотримання норм, традицій, 

ритуалів тощо) в українському соціумі останніми роками виявляються менш 
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затребуваними, ніж компетенції, що мають утилітарне спрямування (навички 

володіння комп’ютером, іноземні мови, керування автомобілем тощо; 

вдосконалення у сфері професійних інтересів та самовдосконалення 

особистості). 

Особисте володіння комунікаційно-інформаційними компетенціями 

залежить від персональної діяльності, тобто є фактором мікрорівня, на який 

середньостатистичний громадянин може чинити особистий вплив. Це 

особливо стосується комунікаційно-інформаційних компетенцій у сфері 

«цифрової нерівності». Сучасні тенденції в галузі подолання «цифрової 

нерівності», зокрема, масовий перехід у доступний україномовний цифровий 

формат – до сих пір справа невизначеного часу. Тому подолання цієї 

нерівності різних прошарків населення більше пов’язані з особистими 

зусиллями людей. 

Дослідники спробували з’ясувати, чи допомагають комунікаційно-

інформаційні компетенції для життєдіяльності в соціумі. Дослідження 

базувалося на кластерному аналізі даних моніторингу УІСД/ЦСМ в 2009 р. 

на основі опитування 10444 респондентів, які давали відповідь на питання 

стосовно функціонального (навички розуміння, читання, писання, 

спілкування) володіння іноземними мовами та користування Інтернетом. 

З’ясовано, що близько двох третин опитаних не користуються мережею 

Інтернет, така ж кількість не володіє будь-якою іноземною мовою. Кількість 

тих, хто знає якусь іноземну мову та користується Інтернетом, удвічі менша 

(17%), ніж володарів однієї з компетенцій (по 33% кожна), а не володіють 

жодною з двох інформаційно-комунікативних компетенцій трохи більше 

половини населення (51%). З двох компетенцій більш ефективним щодо 

матеріального добробуту виявилося користування Інтернетом, ніж володіння 

іноземними мовами. На 2% менше користувачів Інтернету, ніж знавців 

іноземної мови, вважають свою освіту неконкурентоспроможною в США та 

Західній Європі. Зважаючи на малі величини стандартних відхилень 

(максимальна – менше 1%) при такій кількості респондентів даного 
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опитування, отримані різниці у два пункти не могли бути випадковими, тому 

необхідно виробити пояснювальні гіпотези щодо відсутності переваг 

володарів мовної компетенції відносно користувачів Інтернету. Серед гіпотез 

можна висунути таку, що основним чинником переваги користувачів 

Інтернету над знавцями іноземних мов є вік. 

Так, серед представників наймолодшої вікової групи (18–29 років) 

кількість знавців мов значно менша, ніж кількість користувачів Інтернету – 

48 і 60% відповідно. Менше володарів мовної компетенції і серед 

представників вікових груп 30-39 рр. та 40-49 рр., і ця різниця зменшується із 

збільшенням віку. Тільки починаючи з вікової групи 50–59 років, ця 

тенденція змінюється – серед її представників стає більше володарів мовної 

компетенції (на 4%), ніж користувачів Інтернету. А в найстаршій групі (60 і 

більше років) ця різниця сягає вже 13%. 

Володіння комунікаційно-інформаційними компетенціями в сучасних 

умовах є чинником нерівності в українському суспільстві навіть при 

функціонуванні недосконалих соціальних ліфтів, розриві між особистісним 

потенціалом і шляхами його реалізації, коли соціальний статус і 

матеріальний добробут не завжди зумовлені особистісними компетенціями. 

Проте, володарі комунікаційно-інформаційних компетенцій краще 

оцінюють своє матеріальне становище; обирають більш активні життєві 

соціальні стратегії; проявляють більший соціальний оптимізм, ніж решта 

населення. Є надія, що поступове збільшення в нашому соціумі частки носіїв  

комунікаційно-інформаційних компетенцій чинитиме позитивний вплив на 

зменшення проявів соціальної нерівності, сприятиме розвитку 

інформаційного суспільства; впливатиме на процеси здійснення необхідних 

перетворень в усіх сферах життя. 

На думку дослідників, розуміння компетенцій як інтегрального 

відображення людського потенціалу має достатнє теоретичне обґрунтування 

і може бути ефективним у прикладній площині як методологічна база 

застосування соціологічних інструментів вимірювання емпіричних 
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показників, пристосованих для оцінювання державної соціальної політики 

сприяння нагромадженню людського потенціалу. Але для практики 

вимірювання показників процесу набуття компетенцій серед громадян 

України як ефективного засобу зменшення нерівності доцільно орієнтуватися 

на аналіз найбільш затребуваних компетенцій, якими в сучасних умовах є 

знання/уміння/навички щодо володіння сучасними засобами комунікацій, 

психофізіологічного самовдосконалення особистості та професійного 

зростання. Саме такі утилітарні компетенції наразі затребувані більшою 

мірою, тобто найбільше виступають як передумови життєвого успіху в 

сучасному українському суспільстві [38].  

Вище ми розглянули соціологічні дослідження, які побіжно звертались 

до формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот на основі елементів 

особистісного потенціалу довіри та комунікативно-інформаційних 

компетенцій. В цьому плані серед зарубіжних досліджень є низка таких, що 

представляють у тому чи іншому світлі соціальний потенціал Інтернет-

спільнот. 

Так, російська дослідниця О. Іванова на основі вторинного аналізу 

соціологічних досліджень в Росії розглянула професіоналізацію блогосфери 

[44]. За її підрахунками, частка людей, які регулярно роблять записи в 

Інтернет-щоденниках та соціальних мережах, тобто претендують на роль 

професіоналів, є невеликою. Такий вид діяльності 72% респондентів 

розглядають як хобі, «роздуми особистого характеру», і ніякого прибутку від 

своїх блогів не отримують і не очікують. Проте 71% опитаних поповнюють 

записи щотижня, а 22% – щодня. Це свідчить про те, що залученість у процес 

досить сильна. Кількість респондентів, які розглядають такого роду 

діяльність як додатковий заробіток, становила 15%, при цьому четверо з 

п’яти розглядають можливість оплати експертної думки, а 72% – як гонорар 

за залучення нових клієнтів для певного виду бізнесу. Тільки 9% визначили 

себе як професійного блогера. 10 % працює над блогом більше 20 годин на 

тиждень, 22% ведуть блоги для компанії власника і 70% – на підтримку 
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власного бізнесу. У перспективі формується професійна категорія, що 

належить швидше до сфери зв’язків з громадськістю, орієнтована на 

матеріальні цінності і ставить в основу, насамперед, економічні інтереси. 

Важливим аспектом є також перехід з блогів у традиційні ЗМІ. 

Сформована система отримання великими виданнями глобального контенту з 

новинних агрегаторів робить економічно невигідним утримання 

співробітників, що займаються локальним контентом. Саме задачу 

локалізації контенту, передачу новин місцевих співтовариств і візьмуть на 

себе блоги. Сценарій розвитку в цьому сегменті може відбуватися як за 

моделлю злиття, так і на основі взаємодії з посередницькими агентствами, які 

будуть переглядати, перекуповувати інформацію від очевидців локальних 

подій і пропонувати матеріали для традиційних ЗМІ. 

Американські дослідники С. Валензуела, Н. Парк та К. Кі в праці «Чи 

мають соціальні мережі соціальний капітал: використання Facebook та 

студентське життя» проаналізували результати опитування 2603 студентів 

штату Техас щодо їхніх установок та поведінки при використанні соціальної 

мережі Facebook. За соціально-демографічними характеристиками 

респонденти  розподілились таким чином: 66,3% жінок та 33,7% чоловіків, 

середній вік респондентів – 20,88 років, жителів Техасу – 84% [162]. 

Зважаючи на те, що опитані були як учасники соціальної мережі 

Facebook, так і неучасники (таких виявилось 6%), дослідники зробили 

висновок, що люди з вищим рівнем задоволеності життям, соціальної довіри 

та громадської і політичної участі частіше використовують Facebook. 

Дівчата виявились більш частими учасниками Facebook, ніж хлопці, що 

в цілому відображає гендерну представленість у всій соціальній мережі. Не 

здивувало дослідників те, що вік респондентів впливав на представленість у 

соціальній мережі – чим молодші були респонденти, тим частіше вони 

користувались Facebook. Дослідники з’ясували, що соціально-економічне 

становище не мало стійкої кореляції з представленістю у соціальній мережі.  
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Важливим результатом стало те, що відмінності між учасниками і 

неучасниками у рівні задоволеності життям, соціальній довірі, участі в 

суспільному і політичному житті не спостерігаються. Хоча учасники 

Facebook частіше беруть участь у неполітичній діяльності. 

Автори зазначають, що в ході дослідження кореляційні зв’язки 

виявились слабкими в порівнянні демографічного блоку з блоком установок 

через сильний зв’язок між рівнем задоволеності життям та соціальною 

довірою. Найголовніше, що вплив Facebook на ці два компоненти 

соціального капіталу був невеликим, але статистично значущим. Частота 

використання Facebook позитивно пов’язана з задоволеністю життям і 

соціальною довірою.  

В той же час, користування соціальною мережею має більш стійкий 

кореляційний зв’язок з рівнем задоволеності життям, ніж з соціальною 

довірою. Моделювання показало, що індекс рівня задоволеності життям, при 

інших рівних умовах, був на 14,5% вищим для найвищих показників індексу 

користування Facebook у порівнянні з найнижчими значеннями. Для 

порівняння, соціальна довіра збільшилася всього на 4,7%, при коливанні 

індексу інтенсивності використання Facebook від найнижчого до 

максимального значення. 

Демографічні показники яскраво корелюють з соціальною та 

політичною поведінкою респондентів. Взаємозв’язок між рівнем 

задоволеності життям і соціальною довірою був істотним для індексу 

громадянської участі, але незначним для індексу участі в політичному житті. 

Інтенсивність використання Facebook та груп у соціальній мережі позитивно 

корелюють з показниками соціальної залученості у громадське і політичне 

життя. Зокрема, індекси громадської активності збільшилися на 16,1% та 

9,5% відповідно, при коливанні від найнижчого до найвищого значення 

індексів користування соціальною мережею та групами в Facebook (при 

цьому інші індекси залишались незмінними). 
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Результати дослідження засвідчили позитивну роль використання 

мережі Facebook у зростанні показників соціальної довіри, рівня 

задоволеності життям, залученості в громадське та політичне середовище. 

Проте саме використання соціальних мереж не є єдиним фактором 

збільшення соціального капіталу. Адже неучасники Facebook також беруть 

активну участь у суспільній діяльності.   

Задоволеність життям, довіра і участь фізичних осіб у колективних 

заходах залежить від їхніх індивідуальних ресурсів, життєвого досвіду, 

соціалізації у зрілому віці, використання засобів масової інформації, а також 

від множини інших факторів. Справді, було б дуже тривожним, якщо лише 

технологічна платформа, така як Facebook, визначала запас студентського 

соціального капіталу. Втім, результати цього дослідження суперечать 

очікуванням «гіпотези часового переміщення», яка була вперше 

запропонована Патнемом при поясненні впливу телебачення на соціальний 

капітал, а потім поширена на Інтернет так званими кіберпесимістами.  

Взаємозв’язки між використанням Facebook і змінними соціального 

капіталу не залежать від статі, рівня освіти батьків. В ході дослідження 

з’ясовувались взаємозв’язки між соціально-економічним статусом і 

використання соціальної мережі, результати показали, що відносини між 

соціальним капіталом і використанням Facebook не залежать від соціально-

економічного становища студентства. 

Дослідження показало, що політична активність в реальному житті 

співвідноситься з такою участю онлайн, це ж саме стосується участі в 

соціальних рухах. Цей висновок підтвердив думку, що віртуальна соціальна 

мережа як посередник залученості учасників політичних та громадських 

рухів впливає на поведінку та установки студентів. 

Крім того, багатогранне поняття соціального капіталу було розглянуто 

на трьох рівнях, що дозволило забезпечити зважену оцінку потенціалу 

використання соціальних мереж. Результати показують сильніший 

взаємозв’язок між використанням Facebook і внутрішньоособистісними та 
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поведінковими компонентами соціального капіталу, ніж міжособистісними. 

Таким чином, можна стверджувати, що, незважаючи на взаємопов’язаність 

різних компонентів соціального капіталу, соціальні мережі мають сильнішу 

взаємодію лише з окремими компонентами. 

Враховуючи специфічність вибірки дослідження американських 

соціологів, слід обережно говорити про існування причинно-наслідкового 

зв’язку між використанням Facebook і збільшенням соціального капіталу. 

Ймовірно, що щасливий, з високим рівнем довіри, залучений в політичні та 

громадські рухи студент скоріше за все стане учасником Facebook.  

Ще одним цікавим дослідженням зарубіжних авторів є соціологічна 

розвідка А. Малхасян [148]. Команда дослідників під її керівництвом 

провела в 2013 році онлайн-опитування 741 учасника вірменського 

сегмента соціальної мережі Facebook. Згідно з результатами опитування, 

вірмени використовують Facebook здебільшого для того, щоб 

підтримувати здобуті в реальному житті сильні та слабкі зв’язки, а не 

створювати нові. Таким чином, у першу чергу, технологія Facebook 

полегшує вірменським учасникам встановлювати далекі зв’язки (з 

родичами та друзями, які проживають за кордоном), сприяє у відносинах з 

близькими друзями на далеких відстанях і надає легкий доступ до 

широкого кола знайомих.  

Переважна більшість вірменських учасників Facebook зазначили, що 

вони в першу чергу використовувати веб-сайт, щоб бути в контакті з 

родичами і друзями, які проживають за кордоном (81%) і підтримувати 

зв’язок з близькими друзями (79%). 67% учасників також повідомили, що 

вони використовують Facebook, щоб зміцнити свої реальні життєві слабкі 

відносини. Варто також підкреслити, що поряд з комунікативною 

функцією, інформаційна функція технології набирає особливу важливість 

серед учасників вірменського сегмента Facebook. 
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Більшість учасників (78%) заявили, що вони йдуть на Facebook, щоб 

знайти соціальну чи політичну інформацію. Крім того, 60% респондентів 

вказали, що використовують сайт для поширення такої інформації.  

Найбільша кількість учасників (46%) заявила, що вони читають 

соціальні чи політичні новини і пов’язані з Facebook статуси користувачів 

кожен день (20% учасників).  

Технічна інфраструктура Facebook може полегшити організацію 

соціальних і політичних дій на сайті, що приймають форму громадянської 

активності. Ці дані показують, що конкретні форми участі онлайн 

набувають все більшої популярності серед вірменських учасників 

Facebook. 37% учасників Facebook повідомляють, що вони приєдналися до 

соціальних чи політичних рухів онлайн протягом попереднього року. 30% 

використовували сайт для організації різних спільнот, соціальних чи 

політичних подій протягом останнього року, ще 16% респондентів 

використовували Facebook, щоб відправити скаргу на урядовця чи 

політика в тому ж році, і 9% всіх учасників переказували гроші в Інтернеті 

протягом попереднього року. 

Таким чином, 27% учасників повідомляють, що вони приєдналися до 

соціальних чи політичних онлайн рухів до 4 разів протягом попереднього 

року. Майже кожен п’ятий (19%) стверджують, що вони використовували 

Facebook до 4 разів протягом минулого року для того, щоб організувати 

якусь подію громади або громадської чи політичної діяльності.  

А. Малхасян розглядає формування соціального капіталу через 

питання, що пов’язані з фінансовою, інструментальною, емоційною та 

соціальною підтримкою. Результати дослідження показали, що емоційні і 

соціальні типи підтримки були найдоступнішими формами. 20% учасників 

повідомили, що вони завжди можуть звернутися до одного зі своїх друзів 

онлайн, довіритися або розповісти про свої проблеми, якщо необхідно, і 

30% сказали, що вони завжди можуть звернутися до когось із Facebook, 

коли в них просто з’явиться бажання добре провести час.  
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Більшість учасників відзначили, що різні інформаційні ресурси були 

доступні для них через свої об’єднані онлайн зв’язки. 16% учасників 

повідомили, що вони можуть постійно звертатися до когось на Facebook з 

проханням допомогти їм знайти інформацію про роботу, в якій вони 

зацікавлені. 20% завжди можуть попросити когось на сайті надіслати 

корисні матеріали, які вони шукають, і 20% учасників отримують корисні 

поради у Facebook у будь-який час, коли в цьому є потреба.  

Багато хто з вірмен отримує різні вигоди від своїх слабких зв’язків. 

Переважна більшість погоджується, що Facebook надає їм можливість 

спілкування з новими людьми (67%), дозволяє ознайомитись з іншою точкою 

зору (85%), надає інформацію про цікаві речі, які відбуваються в їхньому 

місті (80%), допомагає їм відчувати себе частиною великої спільноти (62%) і 

сприяє цікавому проведенню часу на важливих суспільних подіях (54%). 

В цілому дослідження показало зростання ролі соціальної мережі в 

житті пересічного жителя Вірменії. Люди все активніше переносять соціальні 

практики в реальному житті на онлайн зв’язки. 

Проте слабкою рисою даного дослідження є розуміння соціального  

потенціалу через фактор підтримки, тоді як компоненти довіри (в 

дослідженні вивчається поверхово), компетенції залишились поза увагою 

автора. 

Активізація діяльності Інтернет-спільнот останніми роками привертає 

все більшу увагу українських науковців. Інтерес суттєво посилився після 

подій 2013-2014 років. О. Олійник методом контент-аналізу спробував 

дослідити «постмайданний» період функціонування мережевих об’єднань 

як суб’єктів громадської комунікації. На думку автора, актуальними 

проблемами діяльності Інтернет-спільнот як суспільних об’єднань є 

наступні:  

1) легітимізація їхнього функціонування як громадських організацій, 

питання зворотного зв’язку з владними органами;  
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2) дотримання принципу соціальної спрямованості власної діяльності 

через збільшення загрози перетворення організацій на «олігархічне лобі»;  

3) укрупнення мережевих груп громадського та політичного 

спрямування, оскільки спільнот, що виражають схожі інтереси дуже 

багато, до того ж вони переважно нечисельні та маловідомі.  

О. Олійник вказує на небезпеку перетворення досліджених спільнот 

на малодієві колективи за інтересами, або «рупорів» фінансово-

олігархічних груп, що виступають під маскою безкорисливих волонтерів 

[79].  

Цікавими в контексті нашого дослідження є результати аналізу 

мережі Інтернет О. Петренко. На її думку, визначення Інтернету як 

субпростору суспільства підтверджується його сприйняттям 

користувачами. З одного боку, Інтернет бачиться користувачами як 

окремий світ, а з іншого – він сприймається як віртуальне продовження 

практик реального життя, своєрідна додана реальність до вже існуючих 

соціальних утворень. Інтернет в часи кризи соціальних контактів в 

реальному суспільстві, індивідуалізації змінює соціальність та дає 

соціальним структурам нову якість. О. Петренко стверджує, що онлайн 

спілкування у молоді вже переважає над спілкуванням офлайн.  

Автор на основі власних емпіричних досліджень доводить, що 

специфіка використання мережі Інтернет зумовлюється віковими та 

соціально-професійними характеристиками користувачів. Розважальний 

характер використання Інтернету переважає серед старшокласників, 

студентів, молоді в цілому, людей, які зайняті фізичною працею та у сфері 

обслуговування. Студенти при цьому називають Інтернет одним з основних 

інструментів навчальної діяльності. Люди з вищою освітою, представники 

розумової праці, політичні та громадські активісти частіше використовують 

Інтернет в роботі, для отримання, створення та поширення соціально-

політичної інформації, для самоосвіти і для розваг. Саме ці групи найповніше 

використовують можливості Інтернету. 
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Соціальні мережі як синкретичні медіа поєднують потоки приватної та 

публічної інформації, дружньої та ділової комунікації, розваг та отримання 

соціально-політичної інформації; актуалізують суб’єктність користувача у 

доборі та центруванні джерел інформації довкола себе через системи 

підписок на сторінки та акаунти і включення користувача у взаємодію з ними 

через коментування, продукування та поширення інформації.  

Для молоді характерна така модель споживання інформації: отримання 

інформації виключно з кола підписок на сторінки пабліків у соціальних 

мережах та тих новин, які «просочуються» через оточення користувача в цих 

мережах [85]. 

Таким чином, ми розглянули низку соціологічних досліджень щодо 

різних аспектів формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот. 

Багато з цих досліджень з’явились останніми роками, що може свідчити про 

урізноманітнення дослідницьких питань, методів та технік аналізу мережі 

Інтернет.  

 

3.2. Специфіка вимірювання соціального потенціалу Інтернет-спільнот 

на регіональному рівні 

 

В попередній частині ми представили деякі соціологічні розвідки, які в 

тій чи іншій мірі стосуються вивчення різних аспектів соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот. Через брак українських досліджень говорити 

про стан цього потенціалу зарано. Зарано також говорити про вироблення 

певної стратегії дослідження соціального потенціалу таких структур, як 

Інтернет-спільноти. Більш доступною стратегією є вивчення соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот на рівні окремих регіонів, зокрема на прикладі 

Закарпатської області.  

Закарпатська область є найзахіднішим регіоном України і межує 

одночасно з чотирма країнами. Населення Закарпатської області складає 

близько 2,5% в загальній чисельності населення країни. Проте частка 
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Інтернет-користувачів є набагато нижчою. За глобальною статистикою 

«bigmir)net» середньодобова частка користувачів Закарпатської області 

мережі Інтернет станом на 8.01.2017 року склала 1,1% (за останні 30 днів – 

27798 хостів) [93]. Це може бути пояснено низьким рівнем проникнення 

Інтернету в сільські населені пункти (Закарпаття – єдиний регіон України, де 

частка сільського населення набагато перевищує міське), дороговизною 

Інтернет-трафіку, відсутністю необхідних компетенцій в користуванні 

Інтернетом та іншими бар’єрами. 
Занурюючись в Інтернет-взаємодію, учасники спільнот задовольняють, 

окрім власних інформаційних потреб, широкий спектр соціальних потреб. 

Вивчення можливостей задоволення різного роду потреб досягається 

застосуванням опитувальних методик. Автором було здійснено онлайн 

опитування серед учасників соціальних мереж. Предметом дослідження 

стало накопичення та реалізація соціального потенціалу членів Інтернет-

спільнот. Всього, протягом листопада 2014 року – січня 2015 року було 

опитано 450 респондентів, з них: 1) за місцем проживання – мешканці 

Закарпатської області склали 286 осіб (64%), а мешканці інших регіонів – 164 

особи (36%); 2) за статтю: жінки склали 298 особи (67%), а чоловіки – 152 

особи (31%); 3) за віком: у віці до 20 років у вибірці представлені 197 осіб 

(44%), у віці 21-30 років – 165 осіб (37%), у віці 31-40 років – 45 особи (10%), 

у віці старше 40 років – 43 особи (9%). Вибіркова сукупність формувалася 

методом «снігової кулі» в соціальних мережах Vkontakte та Facebook. Анкета 

дослідження представлена нами в додатку В. 

Дослідження виявило, що найбільша кількість закарпатців витрачає 

більше 3 годин на користування соціальними мережами – 43,2% (всього 

32,9% респондентів з інших регіонів витрачають таку ж кількість годин на 

користування мережами). 

В середньому учасник соціальних мереж має близько 200 унікальних 

друзів (тих, що не повторюються у різних мережах). 
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«Стаж» перебування респондентів у соціальних мережах доволі 

тривалий – більше 4 років користуються мережами 64,7% закарпатців (серед 

учасників з інших регіонів цей показник зростає до 72%). 

Наступна частина дослідження стосується згоди або не згоди деяких 

тверджень щодо відношення респондентів до соціальних мереж. Так, 

наприклад, з твердженням «соціальні мережі є частиною мого повсякденного 

життя» повністю погоджуються 23,4% (серед учасників з інших регіонів 

відсоток зростає до 37,8), в деякій мірі погоджуються – 47,1% (інші регіони – 

41,5%), в деякій мірі не погоджуються – 16,2% (інші регіони – 10,4%), 

повністю не погоджуються – 11,9% (інші регіони – 9,8%). Як бачимо, 

соціальні мережі у всеукраїнському масштабі відіграють більш важливу роль 

в житті пересічного учасника. Люди, які ширше використовують соціальну 

мережу, відповідно, можуть покладати на неї більше завдань з 

міжособистісної комунікації. 

Підтримка твердження «я відчуваю себе дискомфортно, якщо не 

відвідую соціальні мережі хоча б раз за день» учасниками Інтернет-спільнот 

регіону має таку картину: повністю підтримують – 11,2%, в деякій мірі 

погоджуються – 25,5%; в деякій мірі не погоджуються – 18,7%, повністю не 

погоджуються – 41,4% (цікаво, що порівнюючи ці результати із 

всеукраїнськими показниками, підтримка того або іншого варіанта 

коливається лиш в межах 1-2%). Як бачимо, тільки третина респондентів 

відчувають себе дискомфортно, якщо не відвідують мереж. Це свідчить про 

широке використання інших форм соціальної взаємодії і використання 

соціальних мереж скоріше як допоміжного засобу комунікації. 

Підтвердженням попередньої думки може слугувати рівень підтримки 

твердження «я буду шкодувати, якщо з якихось причин закриють соціальну 

мережу»: повністю підтримують цей варіант відповіді – 19,8%, в деякій мірі 

підтримують – 35,5%, в деякій мірі не підтримують – 14,4%, повністю не 

підтримують – 23,7% (порівнюючи ці результати з всеукраїнськими 

показниками не виявлено великої різниці у розподілі відповідей). Майже 
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половина респондентів через закриття мережі зможуть легко 

переорієнтуватись на інші форми взаємодії. 

Відзначимо, що респонденти ставлять перед собою прагматичні цілі 

щодо використання соціальних мереж (для постійного контакту з друзями, 

для пошуку соціальної та політичної інформації тощо); розваги в даному 

рейтингу лише на 5-му місці. Відмітимо також, що при співвіднесенні із 

всеукраїнськими показниками зростає частка тих, хто бере участь у  

соціальних мережах для пошуку або передачі важливої соціальної та 

політичної інформації. Члени Інтернет-спільнот активно залучені у 

вироблення контенту соціальних мереж. Зокрема, серед дій в мережі 

популярними у респондентів є: 1) відмічання посилань та статусів інших 

(ставлять «лайк») – щоденно цим займаються 30,6% закарпатських учасників 

соціальних мереж (для респондентів з інших регіонів цей показник є вищим – 

37,8%),  3-5 разів за тиждень – 16,5%, 1-2 рази за тиждень – 10,1%, ніколи – 

5,4% (останні три показники для інших регіонів не відрізняються); 2) 

ознайомлення з політичною та соціальною інформацією – щоденно це 

характерне для 29,5% (для респондентів з інших регіонів цей показник є 

значно вищим – 41,5%), 3-5 разів за тиждень – 11,9%, 1-2 рази за тиждень – 

7,6%, ніколи – 10,1% (знову ж таки, при додаванні респондентів з інших 

регіонів, останні три показники коливаються в межах 1-3%); 3) переглядають 

відео або грають онлайн – щодня цим займаються 11,9% закарпатських 

учасників, 3-5 разів за тиждень 13,3%, 1-2 рази за тиждень – 7,5%, ніколи – 

20,9% (для респондентів з інших регіонів проглядається тенденція до меншої 

участі в онлайн-іграх та переглядах відео – варіанти «дуже рідко» і «ніколи» 

мають, відповідно, 31,1% та 27,4%); 4) розміщують посилання або нові 

статуси у себе на сторінках – щодня 4,7% закарпатців, 3-5 разів за тиждень – 

12,2%, 1-2 рази за тиждень – 18% і в той же час «дуже рідко» – 32%, «ніколи» 

– 10,1% (з коригуванням за всеукраїнськими показниками, частота виконання 

цих дій в соціальних мережах дещо збільшується).  
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Закарпатські учасники соціальних мереж постійно спілкуються зі своїми 

знайомими (див. табл. 3.2.1.). Як бачимо, респонденти частіше спілкуються з 

близькими друзями, знайомим з реального життя, а найменше спілкуються з 

тими, хто за кордоном або знайомство з якими відбулося в соціальній мережі. 

Таблиця 3.2.1.  

Частотний розподіл відповідей на питання «Як часто Ви в соціальних 

мережах спілкуєтесь з такими людьми?» (%)* 

 ніколи  3-5 раз 

на 

тиждень 

1-2 раз 

на 

тиждень 

1-2 раз 

на 

тиждень 

декілька 

раз на 

місяць 

щоденно Важко 

відповісти 

з близькими 

друзями 
2,9 11,5 2,9 10,8 9,7 38,1 22,3 

зі знайомими, 

яких знають в 

реальному 

житті 

16,5 32,0 13,3 16,5 9,4 7,6 1,8 

зі старими 

друзями, з 

якими знайомі 

з дитинства, зі 

школи, вузу 

0,7 17,3 11,5 18,3 17,3 26,3 6,5 

з родичами та 

знайомими, які 

знаходяться за 

кордоном 

4,7 37,1 19,4 10,8 13,7 10,4 1,8 

з людьми, з 

якими 

познайомились 

в соціальних 

мережах 

19,1 31,3 14,7 13,3 9,7 6,8 2,2 

*n=286 – мешканці Закарпатської області 

Учасники є достатньо відкритими для інших – 30,2% закарпатців 

відкривають профіль в соціальній мережі з максимальним доступом (у 

респондентів з інших регіонів відсоток зменшується до 25,6%), 37,1% 

надають доступ всім друзям (у респондентів з інших регіонів відсоток 

знижується до 34,8%), а найменше профілів, де учасник надає доступ лише 

собі – 2,2% (серед респондентів з інших регіонів проглядається така сама 

картина). Звідси висновок, що учасники достатньо привітні до відвідувачів 

їхніх профілів. 
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Абсолютна більшість учасників стверджує, що інформація на їхніх 

сторінках правдива. Так, за 10-бальною шкалою, правдивість інформації 

респонденти підтверджують на рівні 9,3. Цей показник, на нашу думку, слід 

було б перевірити в подальших дослідженнях за допомогою інших методів. 

Таблиця 3.2.2.  

Частотний розподіл відповідей на питання «Як часто Ви в соціальних 

мережах виконуєте такиі дії?» (%)* 

 Ні разу за 

останній 

рік 1-4 рази 5-8 разів 9-12 разів 

Більше 13 

разів 

Важко 

відповісти 

використання 

соціальної 

мережі для 

створення груп 

або 

спеціальних 

подій, 

зустрічей 

83,5 11,2 0,4 0,7 1,4 2,9 

приєднання до 

соціальних та 

політичних 

рухів 

59,4 25,9 5,0 1,4 2,5 5,8 

підтримка 

скарг, петицій 

на дії влади 

55,4 34,5 2,2 2,5 1,1 4,3 

переказ грошей 

онлайн для 

якоїсь мети 

62,9 24,8 1,1 2,2 1,8 7,2 

*n=286 – мешканці Закарпатської області 

Дані в таблиці 3.2.2 демонструють діяльнісний аспект реалізації 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот. Більшість респондентів не часто 

виконують які-небудь дії в соціальних мережах, окрім спілкування. Лише 

кожен третій респондент хоч раз у році підтримував скарги, петиції на дії 

влади (проте інші дії ще рідше мають місце в діяльності респондентів). Це 

можна екстраполювати на результати контнет-аналізу, інформацію з якого 

наведено нижче, – підтримка петицій щодо відміни ускладнень правил 

перетину кордону для водіїв, чиї автомобілі мають іноземну реєстрацію, 

знайшла широку підтримку серед учасників Інтернет-спільноти «Пересічка».  
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На запитання «Як часто протягом року Ви залучались до наступних 

дій?» відповіді розподілись наступним чином: 1) волонтерська діяльність – 1-

4 рази за рік це робили 31,3% закарпатців, жодного разу за останній рік – 

55% (респонденти з інших регіонів залучені до цих дій дещо частіше); 2) 

пожертви грошей для бідних – 1-4 рази за рік ці дії здійснювали 27,7% членів 

соціальних мереж регіону, жодного разу за останній рік – 62,9% (для інших 

регіонів ці показники відповідно 19,5% та 68,9%); 3) участь в демонстраціях, 

протестах – 1-4 рази за рік брали участь 27,3%, а не брали – 59,4% (кількість 

тих, хто не брав участі в демонстраціях, протестах з інших регіонів є меншою 

– 53,7%); 4) участь в клубах, спілках або інших громадських організаціях – 1-

4 рази за рік брали участь 25,2%, жодного разу не брали – 63,7% (показники 

для респондентів з інших регіонів відповідно 28% та 54,9%); 5) відвідування 

громадських зібрань щодо обговорення проблем Вашої місцевості – 1-4 рази 

за рік це робили 22,7% закарпатців, ні разу за останній рік – 66,9% (вказані 

показники майже не коливаються серед групи респондентів з інших регіонів); 

6) підтримка скарг, петицій на дії влади – 1-4 рази за рік ці дії робили 21,6% 

членів соціальних мереж регіону, а жодного разу за останній рік – 66,9% (для 

інших регіонів характерною є більша підтримка вказаних дій – 1-4 рази за рік 

скаржились  31,7% респондентів); 7) підписання декларацій, петицій – 1-4 

рази за рік підписували 20,1%, а жодного разу не підписували – 71,2% (серед 

респондентів з інших регіонів кількість тих, хто не брав участь в підписанні 

декларацій, петицій є меншою – всього 48,8%); 8) збирання та відправка 

скарг в органи влади – 1-4 рази за рік здійснювали 8,3%, жодного разу не 

здійснювали – 86,7% (для інших регіонів характерною є більша підтримка 

вказаних дій – 1-4 рази за рік збирали та відправляли скарги 15,2% 

респондентів). 

На нашу думку, отримані відповіді на попередні запитання показали 

тенденцію до зростання участі пересічних громадян у соціальному та 

політичному житті країни. Близько третини респондентів брали участь у 

різного роду реальних та віртуальних діях, що сприяють покращенню 
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соціального клімату. І, хоча дві третини людей не беруть активну участь у 

діях суспільного значення, все ж «влада меншості» [103] (за Е. Тоффлером) 

здатна провести необхідні перетворення. 

Наступна частина онлайн–опитування стосувалася оцінок деяких 

тверджень щодо соціальних практик у соціальних мережах за 10-ти бальною 

шкалою (див. табл. 3.2.3).  

Соціологічний аналіз показує, що респонденти набагато активніше 

бажають обговорювати проблему, ніж безпосередньо її розв’язувати. До того 

ж бачимо, що закарпатці менше бажають допомагати іншим і чекають від 

інших допомоги, ніж мешканці всієї країни (але це не стосується позичання 

грошей – тут тенденція зворотна).  

Деякі твердження в дослідженні пропонувалось оцінити за порядковою 

шкалою (від позитивних до негативних оцінок). Так, наприклад, з 

твердженням «Соціальні мережі дають мені нових людей для спілкування» 

повністю погоджуються 24,1% (для інших регіонів доля респондентів, які 

повністю підтримують цю думку зменшується до 22%), в деякій мірі 

погоджуються – 46,8% (з інших регіонів – 40,2%), в деякій мірі не 

погоджуються – 16,5% (з інших регіонів – 18,2%), повністю не погоджуються 

– 10,4% (з інших регіонів – 17,7%). Підтримка твердження «В соціальних 

мережах я можу побачити як різні люди думають» учасниками Інтернет-

спільнот регіону має таку картину: повністю підтримують – 31,7%, в деякій 

мірі погоджуються – 47,8%; в деякій мірі не погоджуються – 9%, повністю не 

погоджуються – 8,6% (цікаво, що при співставленні з показниками інших 

регіонів підтримка того або іншого варіанту коливається лише в межах 1-

2%).  

Рівень підтримки твердження «В соціальних мережах почуваю себе 

частиною великої спільноти»: повністю підтримують цей варіант відповіді – 

12,6%, в деякій мірі підтримують – 27%, в деякій мірі не підтримують – 

25,9%, повністю не підтримують – 29,1% (співставлення з відповідями з 
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інших регіонів країни не показує великої різниці у підтримці того або іншого 

варіанту). 

Таблиця 3.2.3.  

Середні оцінки тверджень щодо соціальних практик у соціальних 

мережах (за 10-ти бальною шкалою, де 1 – «абсолютно не погоджуюсь із 

твердженням», 10 – «абсолютно погоджуюсь із твердженням») 

Твердження Середня оцінка 

(n=286 – мешканці 

Закарпатської області) 

Середня оцінка 

(n=164 – мешканці  

інших регіонів 

України) 

Серед друзів у соціальних мережах 

постійно є ті, кому можна довіритись, з ким 

можна обговорити проблеми 

6,56 6,67 

Наскільки можливо друзям у соціальних 

мережах (з якими майже не знайомі в 

реальному житті) отримати від Вас цінні 

поради 

6,12 6,20 

Серед друзів у соціальних мережах 

постійно є ті, хто готовий позичити Вам 

гроші на два тижні для поточних витрат 

5,64 5,49 

Доступ до Ваших фотографій, статусів, 

публікацій друзям у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) 

на їхнє прохання є можливим 

5,38 5,52 

Часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) 

Ви можете отримати цінні поради 

4,79 5,14 

Ваша допомога в пошуку інформації про 

працевлаштування друзям у соціальних 

мережах (з якими майже не знайомі в 

реальному житті) є можливою 

4,51 4,88 

Друзі у соціальних мережах (з якими майже 

не знайомі в реальному житті) часто 

діляться фотографіями, статусами, 

публікаціями на Ваше прохання 

4,41 4,44 

Серед друзів у соціальних мережах 

постійно є ті, хто готовий допомогти з 

ремонтом у квартирі 

4,33 4,17 

Часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) 

Ви можете отримати допомогу в пошуку 

інформації про працевлаштування 

3,79 4,34 

Часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) 

Ви можете отримати необхідні документи, 

інформацію для професійної діяльності 

3,73 4,41 
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З твердженням «В соціальних мережах я отримую інформацію про те, 

що відбувається в моєму населеному пункті» повністю погоджуються 30,9% 

(для інших регіонів доля респондентів, які повністю підтримують цю думку 

збільшується до 34,1%), в деякій мірі погоджуються – 39,9% (для інших 

регіонів – 43,3%), в деякій мірі не погоджуються – 14,7% (для інших регіонів 

– 10,4%), повністю не погоджуються – 9,4% (для інших регіонів – 9,1%). 

Підтримка твердження «Долучаючись до соціальної мережі, я готовий 

витрачати свій час на важливі суспільні справи» учасниками Інтернет-

спільнот регіону має наступну картину: повністю підтримують – 12,6%, в 

деякій мірі погоджуються – 33,5%; в деякій мірі не погоджуються – 20,9%, 

повністю не погоджуються – 23,4% (для респондентів з інших регіонів країни 

ці чотири показники виявились на рівні відповідно 14%, 43,9%, 16,5%, 

18,3%).  

Можемо зробити висновок, що респонденти в соціальних мережах 

найкраще можуть побачити, як думають інші, проте дуже мало з них 

почувають себе частиною великої спільноти. Також Інтернет-спільнота є 

середовищем, де людина дізнається про події у своїй місцевості, проте часто 

не готова витрачати свій час та служити суспільним справам. Про таких в 

Україні склався Інтернет-мем – «диванна сотня». 

Остання частина онлайн опитування стосувалася оцінок деяких 

тверджень, пов’язаних з таким індикатором оцінки соціального потенціалу, 

як довіра, за 10-ти бальною шкалою (див. табл. 3.2.4).  

Ці показники міжособистісної довіри є вищими, ніж подібні показники в 

інших реальних соціальних структурах. Соціальним мережам все ще довіряє 

велика кількість людей, і завданням на майбутнє є збереження висловленої 

довіри з боку адміністраторів, модераторів та рядових учасників Інтернет-

спільнот. 
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Таблиця 3.2.4.  

Середні оцінки тверджень щодо довіри в соціальних мережах (за 10-ти 

бальною шкалою, де 1 – абсолютно не погоджуюсь із твердженням, 10 – 

абсолютно погоджуюсь із твердженням) 

Твердження Середня оцінка 

(n=286 – мешканці 

Закарпатської області) 

Середня оцінка 

(n=164 – мешканці  

інших регіонів 

України) 

Людина може впливати на зміни в 

суспільстві 

7,33 7,33 

Ви довіряєте іншим людям 5,24 5,77 

Ви вірите, що поширена інформація в 

соціальній мережі (фото учасників, статуси, 

особиста інформація, публікації) є 

правдивою 

5,53 5,44 

Ви вірите, що соціальна мережа 

дотримується політики конфіденційності 

(не поширює Ваші дані стороннім) 

4,13 4,31 

Дане дослідження мало на меті визначити, яким чином деякі шляхи 

використання соціальних мереж взаємопов’язані з процесами формування 

соціального капіталу особистості. Аналіз опитування дає деяке уявлення про 

те, як закарпатські учасники соціальних мереж використовують ці технічні 

платформи. Соціальні мережі, по суті, вбудовуються в їхнє повсякденне 

життя, забезпечуючи високий рівень емоційного і соціального задоволення. 

Мешканці Закарпатської області використовують цю технологію досить 

інтенсивно. Переважна більшість респондентів відвідують сайти мереж для 

того, щоб зберегти свої вже існуючі зв’язки, підтримати потрібні зв’язки (з 

близькими друзями і родичами, друзями, які проживають за кордоном), щоб 

зміцнити зв’язок з реальним життям знайомих і отримати соціальну чи 

політичну інформацію.  

В попередніх частинах роботи ми зазначали, що найактивнішою 

соціальною групою, яка в більшій мірі схильна набувати інформаційно-

комунікативні компетенції, є молодь. Дослідження рівня проникнення 

Інтернету в повсякденну життєдіяльність молодих людей становить 

особливу цікавість. З цією метою в 2011 році та повторно у 2013-2014 

роках була здійснена соціологічне дослідження щодо залучення молоді в 
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мережу Інтернет. Методом анкетування, з використанням квотної 

вибірки, нами були опитані школярі та студенти навчальних закладів 

Закарпатської області (n=655, 2011 р.; n=655, 2013-2014 рр.). Структура 

вибірки мала такий вигляд: 1) за статусом – студенти склали 64%, а 

школярі – 36%; 2) за статтю: дівчата склали 55%, а хлопці – 45%; 3) за 

віком: у віці до 15 років у вибірці представлені 22% респондентів, у віці 

16-17 років – 18%, у віці 18-19 років – 31%, у віці старше 20 років – 29%. 

Анкета дослідження представлена в додатку Б. 

За результатами цього дослідження, можна побачити, що більшість 

молоді активно користується мережею Інтернет. За два роки між 

дослідженнями частка користувачів Інтернету серед молоді суттєво зросла – 

з 68,3% до 85,8%; а частка тих, хто не має доступу, знизилася до рівня 

статистичної похибки – з 2,6% до 0,3%. 

Більшість молодих користувачів мають доступ до мережі Інтернет 

вдома. За два роки частка тих, хто постійно користується всесвітньою 

мережею зросла з 61,3% до 75,6%. А кількість тих, хто ніколи не 

користується мережею Інтернет вдома впала з 5,2% до 1,1%. Ці дані 

показують тотальне проникнення Інтернету в молодіжне середовище.  

Зросла частка тих молодих людей, які користуються мережею 

Інтернет у навчальних закладах: постійно користуватися Інтернетом стали 

10,9% (у 2011 році таких було 7,8%), часто – 21,8% (у 2011 році відповідно 

9%). П’ята частина респондентів ніколи не користувалася всесвітньою 

мережею в навчальних закладах (у 2011 році таких було 34,6%). Причиною 

такої ситуації стало здешевлення Інтернет-трафіку та обладнання закладів 

технологією Wi-Fi. 

За два роки дещо зросла кількість тих, хто користується мережею в 

Інтернет-кафе та комп’ютерних клубах «постійно» – з 8% до 10,7%. Цікаво, 

що відповідь «ніколи не користуюся» отримала більше прихильників, ніж два 

роки тому (ріст з 29,5% до 32,4%). Це свідчить про те, що наймолодші групи 

(до 15 років) майже не користуються цим способом виходу в Інтернет. 
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Однією з причин пояснення ситуації з Інтернет-клубами є зростання 

популярності портативних пристроїв, що відкривають доступ до всесвітньої 

мережі. Так, за два роки постійно користуватися Інтернетом через портативні 

пристрої (мобільні телефони, планшети тощо) стали 45,1% респондентів (у 

2011 році таких було лише 27,2%), а часто – 23,7% (у 2011 році відповідно 

21,9%). Відсоток тих, хто ніколи не користується портативними пристроями 

для виходу в Інтернет впав, з 15,4% до 6%. 

Цікаво також, що відсоток тих, хто користується всесвітньою мережею в 

гостях, у друзів і знайомих дещо зріс за два роки з 5,7% до 11,5%. 

Наступна частина нашого аналізу присвячена користувальницьким 

уподобанням у мережі Інтернет. Популярність поштового сервісу, або e-mail 

йде на спад: якщо у 2011 році постійно цим видом Інтернет-ресурсу 

користувалася кожна п’ята молода людина (24,3%), то через два роки таких 

виявилося лише 19,3%; часто цим ресурсом тепер користуються 15,8% (у 

2011 році таких було 22,9%). 

Пошук новин на різну тематику (соціальну, політичну, культурну) і 

надалі постійно цікавить 13,8% респондентів (у 2011 році відповідно 13%) і 

часто – 27,7% (у 2011 році таких було 20,5%). Тим часом кількість тих, хто не 

цікавиться новинами, впала з 18,4% до 7,8%. Це сталося, напевне, через те, 

що події на рубежі 2013-2014 років привернули увагу молоді до суспільно-

політичних подій в країні. 

За два роки спостерігається ріст популярності пошукових сервісів – 

постійно ними користується 63,6% молодих респондентів (у 2011 році таких 

було 55,5%). Чого, не можна сказати про блоги: ведення та коментування 

блогів постійно цікавило лише 7,5% молоді. У 2011 році таких було 8,3%. 

Ніколи не виявляє інтерес до блогів третина користувачів Інтернету. 

Падає популярність і файлообмінників (таких, наприклад, як торрент-

трекери) – за два роки частка їхніх постійних користувачів впала з 21,4% до 

10,7%; а частка тих, хто не використовує файлообмінники взагалі, зросла з 

13% до 16,2%. 
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Невеликих коливань зазнало користування фото- та відеохостингами: 

якщо популярність перших дещо впала (постійно і часто ними користувалося 

12,8% респондентів у 2011 році і 10,1% через два роки), то других трохи 

зросла (постійно і часто їх використовували в 2011 році 33,1% молодих 

респондентів, а у 2013-2014 рр. – 37,1%). 

Серед усіх ресурсів Інтернету найбільшу популярність утримують 

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

молоді Закарпаття. Якщо у 2011 році постійно використовували соціальні 

мережі 54,9% респондентів, то за два роки ці мережі наростили аудиторію до 

70,5%. Частка тих, хто ніколи не користується соціальними мережами, впала 

з 4,5% у 2011 році до 2,1% у 2013-2014 роках. Причому дівчата набагато 

інтенсивніше користуються соціальними мережами (на третину 

перевищують кількість хлопців серед постійних учасників, в той же час 

хлопці дещо переважають серед активних учасників). 

У період між опитуваннями трохи зменшилась кількість респондентів, 

які використовують спеціалізовані соціальні мережі (наприклад, є 

учасниками ігрових Інтернет-спільнот): зменшення спостерігається з 16,9% 

до 11,9%. Ніколи ними не користуються 39,4% молоді (у 2011 році таких 

було лише 32,1%). 

Частина запитань стосувалася практичних навичок, які респонденти 

набувають, використовуючи мережу Інтернет. Так, наприклад, онлайн–

покупки постійно здійснюють 6,6% респондентів (та ж кількість була у 2011 

році). В той же час, кількість тих хто рідко здійснює онлайн покупки, зросла 

з 22,4% до 32,3%. Це відбулося за рахунок респондентів, що ніколи не 

купували щось онлайн (зменшення цієї кількості з 51% до 40,1%). 

Подібні тенденції характерні для таких навичок, як порівняння товарів, 

послуг онлайн та бронювання квитків, місць у готелях. Якщо кількість тих, 

хто постійно та часто використовує на практиці ці навички, змінилася в 

межах похибки, то збільшення кількості респондентів, які рідко 

використовують вказані навички, зросла приблизно на 10 процентних 
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пунктів. Це, як і в попередньому випадку, відбулося за рахунок респондентів, 

які в 2011 році ніколи не застосовували ці навички на практиці. Зовсім не 

змінились практики продажів товарів у мережі Інтернет, вони і надалі низькі 

– 68,3% ніколи не продавали товарів через мережу Інтернет. 

Найбільші зрушення відбулися у формуванні навичок використання 

банківських послуг: постійно застосовувати ці навички почали 3,7% 

респондентів (1,1% у 2011 році), часто – 9,8% (у 2011 році – 4,3%), іноді – 

17,1% (у 2011 році – 7,2%), рідко – 22% (у 2011 році – 16%), ніколи – 39,9% 

(у 2011 році таких було аж 68,3%). Це свідчить про успішне просування 

банківських послуг в молодіжне середовище, спрощення відкриття та 

оперування рахунків, Інтернет-банкінг тощо. 

В дослідженні респондентам ставились запитання щодо комунікативних 

практик в мережі Інтернет. З твердженням «За допомогою Інтернет–мережі я 

підтримую старі зв’язки» повністю погоджуються 51,1% молодих 

закарпатців (у 2011 році їх було дещо більше – 58,2%), частково 

погоджуються – 39,2% (у 2011 році – 30,4%). Твердження «За допомогою 

Інтернет мережі я шукаю нових знайомих через старих знайомих» отримало 

повну підтримку 22,3% респондентів (у 2011 році їх було 28,5%), часткову – 

39,2%. З твердженням «За допомогою Інтернет–мережі я обмежую 

спілкуванням зі старими друзями виключно он-лайн» повністю 

погоджуються 11,8% молодих закарпатців (у 2011 році їх було дещо більше – 

16,6%), повністю не погоджуються – 26,6% (у 2011 році – 28,9%). 

Твердження «За допомогою Інтернет–мережі я обмежую спілкуванням з 

новими знайомими виключно он-лайн» отримало повну підтримку 9,2% 

респондентів (у 2011 році їх було 13,2%), часткову – 25,2% (у 2011 році 

відповідно 23,4%). 

В цілому слід сказати, що всі попередні твердження втрачають повних 

прибічників або противників (тобто тих, хто повністю погоджуються або не 

погоджуються) і тяжіють до більш зважених оцінок. Це може свідчити про 

поступове звикання молоді жити одночасно і в реальному, і віртуальному 
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середовищах, переносити повсякденні практики з реального життя у 

віртуальне і навпаки. 

Наступний блок питань стосувався особливостей онлайн–спілкування. 

Елемент соціального потенціалу – довіра – залишається маркером 

особливостей міжособистісної взаємодії. 87,6% респондентів довіряють лише 

тим, з ким знайомі в реальному житті (у 2011 році цей відсоток був дещо 

вищим – 88,5%). Така ситуація свідчить про те, що взаємодія у віртуальному 

середовищі поки що утруднена через відсутність фізичного контакту. Проте 

ми спостерігаємо поступовий рух у бік врівноваження довіри в реальному та 

віртуальному просторах. Більшість респондентів також повністю 

погоджуються з думкою, що в реальному спілкуванні вони більш відверті – 

35,6%, часто – 36,1% (72,7%). В умовах віртуальної комунікації зменшується 

значення зовнішнього вигляду співбесідників (лише 23,2% респондентів 

завжди звертають увагу на зовнішність; у 2011 році таких було 28,5%). 

Відмічаємо тенденцію до зростання толерантності у віртуальному 

середовищі. Так, кількість тих, хто повністю згодний з твердженням «В 

онлайн спілкуванні я використовую нецензурні слова», зменшилася з 15,5% у 

2011 році до 12,1% у 2013-2014 роках. А кількість тих, хто повністю не 

погоджується з цим твердженням, зросла за цей час з 38,2% до 45,9%.  

Результати дослідження в розрізі статусної приналежності 

респондента ілюструють таку тенденцію: для школярів – важливіше 

«онлайн» продовжувати «офлайн», тоді як, для студентів – навпаки – 

важливіше «оф-лайн» продовжувати «он-лайн». Вказана закономірність 

потребує подальших досліджень. Її необхідно враховувати у педагогічному 

процесі в середній та вищій школах. Так, приміром, школярі більш 

активно переносять особливості комунікації між членами Інтернет-

мережевих 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-
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мережевих спільнот – їхнє спілкування чіткіше відображає взаємодію, що 

відбувається в реальному просторі та часі.  

Останній блок запитань у дослідженні стосувався переваг та перешкод 

онлайн взаємодії. 73,1% респондентів погодились у повній мірі, що 

перевагою є швидке отримання інформації, 33,6% – відсутність 

просторових меж, 18,1% – анонімність спілкування. До речі, у 2011 таких 

було набагато більше – 34,1%. Це може бути пов’язане з постійними 

повідомленнями в ЗМІ про відслідковування інформації в соціальних 

мережах, злами електронної пошти, порушення політики конфіденційності 

адміністраторів соціальних мереж тощо. 

Все менше значення має вартість Інтернет-трафіку – кількість тих, хто 

вважає це головною перешкодою, впала з 20,4% у 2011 році до 18,1% у 2013-

2014 роках. Подібні тенденції щодо низької швидкості Інтернет-мережі:  як 

головну перешкоду її вказали 22,6%, а у 2011 році таких було 26%. Інтернет-

компанії посилено працюють над впровадженням зручного інтерфейсу і тому 

кількість тих, хто вважає це головною перешкодою онлайн–комунікації, 

впала з 13% до 7,4%. І в той же час респонденти частіше схильні бачити 

перешкоду в засиллі реклами і спаму: за два роки кількість тих, хто вважає це 

головною проблемою зросла з 41,5% до 46,5%. Все менше для онлайн–

спілкування несуть загрози безкарність учасників, віруси, хакерські атаки та 

небезпека втрати особистої інформації (жодна з загроз не була оцінена 

респондентами вище як 50%). 

Дане дослідження показало нам, що молодь Закарпаття активно 

включена в Інтернет-практики, зростає роль віртуального спілкування в 

житті школярів та студентів, переносяться практики реального спілкування 

на комунікацію онлайн. Багато в чому нівелюються перешкоди та бар’єри на 

шляху віртуальної взаємодії (висока вартість Інтернет-трафіку або низька 

швидкість). Дане дослідження показує, що останніми роками Інтернет-

спільноти швидше накопичують свій соціальний потенціал та здатні його 
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використовувати з користю для своїх членів, зокрема, через набуття 

необхідних практичних та комунікативних компетенцій. 

Найбільш доступним емпіричним методом аналізу Інтернет-спільнот на 

регіональному рівні є кількісний контент-аналіз. Методологія проведеного нами 

контент-аналізу складалася з чотирьох етапів (програма цього дослідження 

подана в додатку А). Спочатку було визначено сукупність досліджуваних 

повідомлень (які є структурною одиницею аналізу) на сторінках акаунтів 3-х 

Інтернет-спільнот (див. табл. 3.2.5) у соціальній мережі Facebook. Відбір був 

заснований на використанні технічних можливостей спеціалізованого ресурсу 

«Fanpage Karma», який відстежує активність Інтернет-спільнот та користувачів 

у різних соціальних мережах. Вибірка для контент-аналізу – всі повідомлення 

від імені досліджуваних учасників Інтернет-спільнот за період з 16 вересня 2015 

по 15 вересня 2016 року.  

На другому етапі відбувалось визначення ступеня інтеграції 

досліджуваних політиків у соціальній мережі Facebook за такими 

показниками: 1) дата створення Інтернет-спільноти та час існування 

профілю; 2) кількість дописувачів; 3) показник кількості постів, тобто 

повідомлень, опублікованих від імені учасників за відповідний період та 

частота появи найбільш уживаних слів у дописах учасників Інтернет-

спільнот; 4) залучення, тобто кількість лайків, перепостів та коментарів, 

повідомлень дописувачів на сторінках Інтернет-мереж, що засвідчує ступінь 

їхньої участі; 5) аналіз практик реагування учасників на позитивні, негативні 

та нейтрально забарвлені коментарі та відгуки користувачів. 

Для аналізу було обрано групи у мережі Facebook «Пересічка», 

«Uzhgorod Techno Culture» та «Відкриті екскурсії Ужгородом». Аналіз груп 

мережі здійснювався за допомогою спеціалізованого ресурсу «Fanpage 

Karma». Для аналізу обрано три Інтернет-спільноти різної спрямованості, які 

мають прив’язку до певної території Закарпатської області (використання 

можливостей транскордонної комунікації, туристичні практики, хобі та 

проведення дозвілля).  
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Тематична спрямованість Інтернет-спільноти «Пересічка» торкається 

координації зусиль з лобіювання інтересів учасників спільноти щодо 

безперешкодного користування автомобілями з закордонною реєстрацією 

без розмитнення на території України. Проте, проблема появи таких 

автомобілів на дорогах України є набагато ширшою. Це і недоотримані 

прибутки українських автомобілебудівних заводів, і корупція на митниці, 

і технічна справність машин, і законодавчі обмеження ввезення 

автомобілів із закордонною реєстрацією. Така ситуація актуалізує 

питання національної безпеки країни. 

Таблиця 3.2.5  

Порівняльні показники Інтернет-спільнот 

Показники «Пересічка» «Uzhgorod 

Techno Culture» 

«Відкриті екскурсії 

Ужгородом» 

Кількість учасників 1,2 тис. 1,3 тис. 1,7 тис. 

Загальна кількість постів за 

період 
140 132 121 

Постів за день 0,4 0,6 0,7 

Залученість (кількість 

«лайків, перепостів, 

коментарів / кількість 

учасників) 

0,24 0,55 0,24 

Закарпатський соціолог С. Устич зазначає, що «спроби взяти під 

контроль зростаючі транскордонні потоки тільки старими методами, 

пов’язаними з посиленням бар’єрної функції кордонів, є недостатньо 

ефективними, більше того, вони є шкідливими для суспільства та економіки. 

Адже тісна співпраця сусідніх держав, що ґрунтується на спільності інтересів 

та потреб, демілітаризація прикордонних ареалів і відкриті кордони якраз і 

можуть принести потрібні результати в царині безпеки» [107]. 

В Інтернет-спільноті «Пересічка» за вказаний період найбільшу 

популярність здобув пост від 4 березня 2016 року такого змісту: «Увага! 

Мобілізація! До уваги автомобілістів з іноземною реєстрацією із Закарпаття! 

За останні місяці ми відчули чимало «покращень» у користуванні нашими 

автомобілями. Останнє з них — питання з довідками, які на митниці стали не 

приймати без попередження про поломку авта. Це — перший дзвінок до того, 
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що далі будуть ще сюрпризи і, очевидно, не на нашу користь. При цьому наші 

ініціативи уперто не чує жоден нардеп від Закарпаття, не кажучи уже про 

центральні органи влади. Тому є пропозиція зібратися на серйозну розмову і для 

рішучих дій у середу зранку о 9.30 біля стадіону «Авангард» в Ужгороді. Нас має 

бути багато. Пам’ятайте, за нас ніхто не вирішуватиме наших питань. З 

організаційних питань пишіть у приват». Учасники спільноти створили великий 

резонанс цьому допису через актуальність питання, яке там піднімалось. Даний 

пост отримав 156 перепостів, 132 «лайки» та 20 коментарів. Реакція на цей та 

подібні дописи показує, що взаємодія учасників Інтернет-спільнот переноситься 

у реальне середовище. Частотний аналіз появи слів у дописах показав 

переважання заперечної частки «не», що свідчить про наявність заперечень, 

заборон, суперечностей. Особливістю комунікації цієї спільноти є те, що серед 

найбільш часто вживаних слів присутні дієслова («має», «кажуть», «бачив», 

«оформляючи») та відсутні власні назви. Це свідчить про високий рівень 

деперсоналізації спільноти. Намагання позиціонувати себе займенником «ми».  

Вважаємо, що саме такі спільноти формують, в першу чергу, 

колективний соціальний потенціал. Спільнота «Пересічка» та їй подібні 

орієнтовані на вирішення колективних потреб усіх учасників. Завданням цієї 

спільноти є критика та контроль за діяльністю органів влади (ОДА, митниці, 

фіскальних служб тощо); відстоювання професійних прав окремих груп 

(водіїв, заробітчан). Учасники спільноти готові на волонтерських засадах 

відстоювати колективні цінності.  

Незважаючи на те, що спільноти «Uzhgorod Techno Culture» та «Відкриті 

екскурсії Ужгородом» мають різну спрямованість, вони належать до 

спільнот, які формують індивідуальний соціальний потенціал учасників. 

Перша спільнота спрямована на організацію дозвілля, а друга – на розвиток 

комунікативних компетенцій. Частотний аналіз появи слів у дописах 

учасників показав велику кількість власних назв, імен.  

В Інтернет-спільноті «Uzhgorod Techno Culture» за вказаний період 

найбільшу популярність здобув пост від 14 серпня 2016 року наступного 
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змісту: «Не в наших силах зупиняти час, але продовжувати щасливі літні 

години в хорошій компанії відчуваєм своєю обов’язковою необхідністю. У 

пошуках нових ідей ми вигадали дещо особливе – по-справжньому 

пофестивалити на фоні міських пейзажів. Вподобану нами локацію на даху 

видавництва «Закарпаття» буде розбито на інтерактивні зони: шопінг-

зона від молодих і талановитих Yaskrava та Каті Моргентал; фуд-зона із 

смачною їжею та напоями; і, звичайно, денсінг-зона UTC, яку прикрасить 

одна відома харизматична особа з добірним музичним смаком. Найцікавіше 

попереду, слідкуйте!». Даний пост отримав 7 перепостів, 66 «лайків» та 4 

коментарі. Цей пост також орієнтований на організацію зустрічі в реальному 

середовищі. Проте, очевидно, що така зустріч спрямована насамперед на 

реалізацію утилітарних (послухати музику, поїсти, погратись) та 

комунікативних (спілкування) потреб. Цікаво, що у пості простежується 

розмежування на «ми» (організатори) та «вони» (гості заходу), чого не має у 

постах групи «Пересічка», де всі учасники групи складають єдине ціле. 

 Такі спільноти переважно егоцентричного типу, проте дана 

характеристика не свідчить про тимчасовість або нестійкість спільноти. В 

даному випадку доцільно говорити про очевидну, пряму вигоду перебування 

у спільноті для її учасника. 

Таким чином, емпіричне дослідження процесів формування 

соціального потенціалу Інтернет-спільнот на регіональному рівні виявило 

низку поведінкових тенденцій та стримуючих чинників, які розділені в 

дисертації на три групи: технологічного (технічного), особистісного і 

соціального характеру. 

 

3.3. Перспективи формування та реалізації потенціалу  

Інтернет-спільнот 

 

Соціальний потенціал вказує на інституційне середовище, в якому 

знаходиться носій. Формування інституційного середовища мережі Інтернет 
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створює для соціальних суб’єктів як нові можливості, так і нові загрози. 

Проте стверджувати, що Інтернет обмежує діяльність суб’єкта – 

неправомірно. Всесвітня мережа надає майданчик для комунікації, яка 

залучає все більшу кількість суб’єктів. Комунікативна функція Інтернету 

реалізується в соціальній практиці, до якої долучена широка публіка, а не 

тільки маргінали та фальсифікатори. Основною функцією Інтернету стало 

залучення суб’єктів до отримання та передачі важливої інформації 

(політичної, економічної, культурної тощо), він не лише місце для розваг. 

Вперше соціальний потенціал Інтернет-спільнот привернув увагу 

дослідників під час т.зв «Арабської весни», коли саме інституційне 

середовище: політична система, набір цінностей, характер поширення 

інформації спонукав Інтернет-спільноти до активніших дій щодо захисту 

своїх прав. У даному випадку важливо вказати, що формування цього 

потенціалу відбувалось послідовно з оцінкою власних потреб, аналізом 

недоліків. 

Вважається, що для позначення якісного характеру простору 

формування нових співтовариств продуктивним є використання терміна 

«темпоральний кіберкомунікативний континуум». Термін «континуум» 

передбачає наявність певного якісного вмісту, який може мати різні граничні 

позначення й форми структурованості. «Темпоральність» передбачає 

тимчасову характеристику як істотну складову співіснування індивідів, 

уключених у континуум: немає індивіда «взагалі» (що має якісь явні 

безвідносні якості), він є «тут-і-нині», як певний прояв можливих соціальних 

взаємодій, як ініціатор конкретної взаємодії. «Темпоральність» буття 

індивіда не фіксувалася в соціальному процесі доінформаційного рівня, вона 

визначала результат діяльності лише опосередковано, через його продукт (у 

найрозвиненішій формі – через товарну його форму). У темпоральному 

комунікативному кіберконтинуумі «тут-і-нині» прояв індивіда не лише 

фіксується, а й є значущим для організації структур спілкування в рамках 

соціального цілого [7]. 
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Разом з тим соціокультурна структура інформаційного суспільства 

починає набувати рис, прямих аналогів яким не спостерігалося в попередні 

періоди. М. Кастельс виділяє три принципово нові риси соціокультурної 

структури – широка соціальна і культурна диференціація, зростання 

соціальної стратифікації, інтеграція всіх видів повідомлень у загальній 

когнітивній структурі [52, c.198]. 

Найбільш важливою відмінністю є зростання соціальної стратифікації 

серед користувачів мультимедіа. Насамперед дуже важливо відзначити, що 

саме позиція в мережевих комунікаціях, можливість доступу до тих чи інших 

ресурсів є головною підставою нової стратифікації. Індивід отримує різні 

повідомлення про вектор своєї уваги, про способи використання цих 

повідомлень. І саме вони сприятимуть реальному сприйняттю нової системи 

соціальних медіа, яка суттєво відрізняється від традиційних ЗМІ. Таким 

чином, Всесвіт нових мультимедіа укладатиметься з двох рівновеликих 

популяцій: 1) сукупності учасників взаємодії і тих, хто включений у 

взаємодію, тобто індивідів, які спроможні обирати свої вектори ланцюжків 

комунікацій; 2) індивідів, яких постачатимуть лімітованим набором 

попередньо «загорнутих» варіантів та способів вибору. Потрапляння 

індивідів до різних популяцій буде визначатися переважно групою, класом, 

гендером, расою і країною. Виникнення соціально стратифікованої 

диференціації індивідів за параметром оволодіння навичок мережевої 

комунікації сприяє кристалізації унікального культурного коду суспільства, 

набуттю громадами нових соціальних ролей та статусів. 

Одним з проявів проблеми зростання стратифікації серед користувачів 

мережі Інтернет  є процес формування комунікативної культури у вищій 

школі в умовах упровадження електронних технологій навчання. Зокрема, 

Л. Хижняк та К. Хижняк до факторів, які впливають на цей процес, 

відносять:  

1) рівень підготовки споживачів освітніх послуг у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій; цей рівень коливається між різними соціальними 
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групами, що свідчить про інформаційну нерівність, а подоланню цього 

різновиду соціальної нерівності можуть слугувати проекти, спрямовані на 

підвищення комп'ютерної грамотності різних соціальних груп (поселенських, 

професійних тощо);  

2) рівень комп'ютеризації та інформатизації вищих навчальних закладів; 

недостатня матеріально-технічна оснащеність освітніх установ в умовах 

упровадження технологій електронного навчання може стати бар'єром, що не 

дає змоги розкрити їх переваги, а, навпаки, може спотворити їхній вплив на 

якість навчання;  

3) рівень комунікативної компетентності студентів і викладачів [115]. 

Окремо слід сказати, що на процес формування комунікаційної культури 

впливає характер комунікативної дії соціальних акторів, зокрема, 

професійних Інтернет-спільнот (учасників освітнього процесу).  

У мережі сформувалися умови, при яких віртуальні спільноти придбали 

надплинність і масовидні риси. Співіснування масових спільнот – аудиторій 

та інтерактивних громад свідчить про те, що масовидні явища попередньої 

епохи не пішли в минуле. Вони органічно увійшли в логіку мережі, більше 

того спостереження за поведінкою учасників мережі говорить про те, що 

масовидні явища можуть набувати в Інтернеті нові прояви. 

Сучасні західні суспільствознавці по-різному оцінюють ті можливості, 

що надає віртуальна взаємодія, і проблеми, які вона породжує. Так, Дж. 

Фернбек, Г. Рейнгольд, С. Тьокл та С. Хорн схильні вважати, що 

віртуальні феномени відкривають абсолютно нову форму соціальності. 

Зокрема, Г. Рейнгольд зазначає, що комунікація на віртуальному рівні 

сприяє полегшенню створення особливого роду спільнот, що, можливо, є 

реальними громадами, можливо, псевдогромадами, а можливо, являють 

собою щось абсолютно нове [92, c.312]. 

Ці особливості зумовлені як характеристиками та потребами її 

учасників,  характером їхньої взаємодії, так і властивостями самої спільноти. 
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Ці фактори враховуються при моделюванні впливу учасників та спільноти на 

комунікативну взаємодію.  

Цікавим в цьому плані є аналіз правових підстав для регламентування 

діяльності Інтернет-спільнот. Зокрема, О. Олійник розглядаючи мережеві 

громадські об’єднання виділив деякі їхні переваги серед інших утворень: 1) 

ці Інтернет-спільноти не мають жодних правових заборон, окрім блокування 

Інтернет-сайтів, які пропагують насильство, екстремізм, демонструють 

порнографію тощо. Отже, в Інтернеті спільнота може існувати скільки 

завгодно, як тільки вона переходить до дій в реальному середовищі 

(наприклад, пікети, зустрічі), то ця діяльність буде регулюватись державою; 

2) відсутність контролю та примусу над входженням і виходом індивіда з 

мережевого об’єднання; 3) переваги анонімності; 4) діяльність з пошуку 

однодумців; 5) формальна відсутність ієрархічних відносин, рівність 

учасників проголошується модераторами.  

Автор розкрив також низку недоліків, з якими стикаються учасники 

Інтернет-спільнот: 1) обмеження дискурсу однобічними «фактами» та їхньою 

оцінкою невеликого кола «друзів», що створює ілюзію об’єктивності 

інформації; 2) «тролінг» (анонімне деструктивне втручання в дискусію для 

виведення з рівноваги співрозмовників) та дезінформація; 3) пропаганда 

думок авторитетними «гуру» Інтернет-спільноти; 4) небезпека підбурювання 

до підготовки та здійснення протиправних антисоціальних дій.  

Звідси випливає інша небезпека – соціальна дезорієнтація соціальних 

акторів та викривлення їхньої самоідентифікації, втягування необізнаних 

індивідів до протиправних дій. Перспективи реалізації власного соціального 

потенціалу мережевими громадськими об’єднаннями та їх розвиток є 

очевидними. Налагодження ефективного зворотного зв’язку спільноти з 

«реальним середовищем» (владними структурами, громадськими 

організаціями), зокрема, через контроль за виконанням владних рішень, 

аналіз боротьби з корупцією, передвиборчих обіцянок має бути 

налагоджений саме через мережу Інтернет [79].  
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В контексті Закарпатської області, сьогодні левова частка дискусій щодо 

реєстрації автомобілів з іноземною «пропискою», переміщення контрабанди 

через кордон, корупційні дії посадовців точаться саме в соціальних мережах 

(згадувана нами «Пересічка»), це також виходить за межі віртуального 

майданчика і відображається в діяльності соціальних акторів (індивідів, 

громадських організацій), впиває на прийняття політико-правових рішень 

(наприклад, заборона експорту лісу-кругляку за кордон). Що ж до розвитку 

Інтернет-спільнот, то ефективність їхньої діяльності залежить не тільки від 

технічних можливостей, які надають соціальні мережі, але і від спроможності 

їх учасників (лідерів думок, активних користувачів) до консолідації і 

об’єднання з іншими акторами, відмови від конфронтації, від стійкості до 

впливу «тролів», провокаторів, бажаючих скористатися активністю їхніх 

учасників.  

Шукаючи спосіб задовольнити власні інформаційні потреби, споживач 

намагається знайти достовірне та якомога повніше джерело інформації.  

Таким джерелом є наповнення віртуальних спільнот,  оскільки учасники 

формують досвід спільно, а інформація, надана кожним з учасників 

комунікаційного процесу, проходить суспільну верифікацію у спільноті. 

Цінність користувацького досвіду полягає у тому, що:  

1. Користувацький досвід та рекомендації, як правило, сприймаються як 

більш надійні, ніж комерційні джерела інформації, оскільки споживачі 

схильні розглядати інших споживачів як таких, що не мають комерційно 

мотивованих причин для надання неправдивої інформації.  

2. Обмін споживацьким досвідом у віртуальних спільнотах є 

інтерактивним, що дає можливість отримати саме ту інформацію, яка 

необхідна особі, що її потребує.  

3. Якість і корисність рекомендацій вважаються залежними від кількості 

досвіду користувача з продуктом, особливо, якщо цей досвід є негативним.  
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4. Сфера обслуговування є особливо рекомендаційно-залежною, 

оскільки якість послуг, наприклад, не можна продемонструвати чи 

перевірити заздалегідь.  

Отже, віртуальні спільноти забезпечують не лише комунікативні, але їй 

інформаційні потреби учасників, а в деяких випадках виступають єдиним 

джерелом інформації, яке учасники сприймають як об’єктивне і комерційно-

незацікавлене.  

Феномен колективної дії має найбільш явний прояв в тих групах та 

спільнотах у соціальних мережах, блогах, які дають змогу координувати дії, 

оперативно поширювати та приймати інформацію, створюють відчуття 

підтримки однодумців. М. Гладуелл використовуючи теорію дифузії 

інновацій стверджує, що спочатку певну думку або ідею підхоплює незначна 

кількість людей, схильних до ризику – новатори. Переймає у них цю ідею 

більша за розмірами група – ранні послідовники. Її характеризують 

помірковані люди, схильні до аналізу того, що зробили неорганізовані 

новатори. На наступному етапі приєднується рання більшість (рішуча 

частина соціуму) і пізня більшість (переважно скептична частина), які ніколи 

б не наважились на таке, якщо б люди, які користуються у них авторитетом 

не спробували це спочатку. Вони передають «вірус» найконсервативнішим з 

усіх, котрі не бачать причин для змін [25, c.96]. М. Гладуелл доводить, що 

«перекладачами» у переході новинки від новаторів та ранніх послідовників 

до ранньої більшості у процесі поширення новацій є Знавці, Об’єднувачі та 

Продавці. Вони змінюють певну ідею так, аби «послання» могла сприйняти 

більшість. Вплив Об’єднувачів, Знавців та Продавців не варто 

абсолютизувати, бо він не універсальний, значення мають й інші 

особливості. Означені групи дозволяють досягти порогу, після якого 

інформація чи явище починає поширюватися як епідемія. Але структура 

зв’язків мережі, вплив безпосереднього оточення на індивіда та 

індивідуальні особливості учасників мережі не менш важливі.  
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Швидкість дифузії залежить від інтенсивності комунікації між 

прибічниками інновації та тими, хто вагається або не чув про неї. Тут 

невеликі зміни можуть призвести до каскадних (лавиноподібних) змін. Але 

ці каскади можуть спричиняти не лише лідери думок, а й вплив агентів, що 

легко піддаються впливу, на інших, що так само легко піддаються впливу.  

О. Петренко стверджує, що у розповсюдженні інформації важливо брати 

до уваги як структуру мережі, так і якість зв’язків. Так, наприклад, зв’язками, 

що поєднують тісно з’єднані кластери, є зазвичай слабкі зв’язки. У разі 

розривів подібних «мостів» мережа розпадається на декілька фрагментів, або 

відповідних дистанцій, які має подолати інформація між акторами, 

збільшується. Слабкі зв’язки – саме те, що об’єднує мережу. Актори, що 

стоять на подібних «мостах», мають свого роду специфічний соціальний 

капітал, а отже є важливими елементами у механізмі поширення думок у 

суспільстві. Таким чином, створення «мостів» – ключ до передачі ідей, а їх 

розрив – до формування замкнутих кластерів. Відзначається, що «мости» – 

гарна можливість передати інформацію, але вони надто слабкий засіб аби 

передати модель поведінки, що може бути ризикованою або коштовною для 

застосування, бо вимагає, щоб велика частка оточуючих наслідувала її [86, 

c.245].  

Це особливо важливо для різних соціальних рухів. Тож тут пороги 

участі вищі, а отже приєднаються люди, що легко «заражаються», або серед 

оточення яких є багато авторитетних для них людей, що приєдналися. 

«Слабкі зв’язки дають інформаційні переваги, бо сильні зв’язки вас 

поєднують з людьми, що знають те ж саме, що і ви. Але у випадку 

колективної дії така спільність знання – саме те, що треба» [136, c.586]. Ця 

особливість є важливою для розуміння механізму колективних дій: важливо, 

аби люди знали про готовність інших діяти, а це стає можливим у групах з 

міцними зв’язками та значною їх щільністю. Конкретними прикладами 

впливу Інтернет-спільнот є події «арабської весни», що відбулися у кінці 

2010 – на початку 2011 років. Поштовхом до акцій у Тунісі стало 
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самоспалення у грудні 2010 року вуличного торговця, яке зініціювало 

демонстрації вже наступного дня. Перехожий, що зняв самоспалення на 

мобільний, вже через годину виклав його в Інтернет. Через дві години відео 

вже подивилися сотні тисяч людей по всьому світі, в мережі була утворена 

численна спільнота солідарності. У Єгипті протести теж почалися з 

публічних самоспалень. Організація «Брати-мусульмани», що вийшла з 

підпілля, заявила про свою участь у протестах та розповсюдила у ФБ 

картинку-банер із закликом взяти участь у демонстраціях 25 січня на площі 

Тахрір у Каїрі. З початком заворушень єгипетська влада відключила доступ 

до Інтернету та мобільний зв’язок. «Twitter» використовувався для 

координації дій протестуючих, там же можна було знайти репортажі з місця 

подій, які стали джерелом інформації про події для зовнішнього світу. 

Цікаво, що в ході подій у Тунісі та Єгипті на передній план вийшли блогери. 

Вони не були політичними лідерами у класичному сенсі цього слова, але 

безперечно впливали на громадську думку, артикулювали її, будучи скоріше 

«мережевими агентами впливу».  

Специфіка інтернет-середовища викликала до життя нові технології 

впливу на громадську думку. Їх особливістю є те, що вплив на людей 

відбувається не тільки через діяльність інтернет-ЗМІ, а й через вплив 

«індивідуальних» акторів, що виходять на рівень спілкування з конкретним  

індивідом: коментарі та інформаційні матеріали від конкретних користувачів 

і блогерів, інтернет-дискусії, взаємодія у соціальних мережах, сервісах Веб 

2.0, використання механізму того, що неформальне висловлювання 

пересічної людини підсвідомо викликає більшу довіру, ніж інформація від 

«безлікої» організації. Особливо важливим є дослідження моделі поширення 

інформації у соціальних мережах. Останні разом із сервісами мікроблогінгу, 

блоговими майданчиками, сервісами Веб 2.0 для поширення відео та фото 

стають джерелом розвитку громадянського суспільства та публічної сфери, 

але одночасно містять у собі загрози маніпуляції суспільною думкою [86].  
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В українських реаліях феномен колективної дії проявився в подіях кінця 

2013 – початку 2014 рр. Інтернет-простір став не лише засобом оперативного 

інформування, але й інструментом погодження дій протестантів, основою 

самоорганізації громадян в різноманітні за завданнями і кількістю учасників 

групи. Вперше люди вийшли на Майдан 21 листопада одночасно в Києві й у 

Львові після появи в Facebook закликів висловити протест кардинальною 

зміною політики українського уряду і відмови від євроінтеграції. Практично 

відразу ж після перших протестних акцій у соціальній мережі Facebook були 

створені групи, в яких оперативно публікувалися новини Євромайдану. 

Офіційна сторінка Євромайдану за перші 8 днів отримала 76 тис. 

передплатників, за 10 днів це число досягло 117 тис. На початок лютого 

кількість прихильників цієї сторінки перевищила 214 тис. осіб, а число 

обговорень – 111 тис. В даному випадку ми можемо говорити про утворення 

Інтернет-спільноти, орієнтованої на груповий соціальний потенціал, де в першу 

чергу відбувається задоволення колективних потреб. Сторінка Євромайдану 

стала найпопулярнішою і найбільш відвідуваною в українському сегменті 

Інтернет. Прихильники Євромайдану використовували для комунікації й іншу 

популярну сторінку «Євромайдан SOS», основним призначенням якої є 

поширення інформації про зниклих під час протистояння людей. Аналогічна 

сторінка створена і в «Вконтакті», а вся інформація про пошук зниклих 

агрегована на спеціальному сайті. Хоча Євромайдан і називають революцією 

середнього класу, який, згідно з існуючою думкою, користується переважно 

Facebook, соціальна мережа «Вконтакті» не відстає по активності від продукту 

Марка Цукерберга. Наприклад, сторінка «Українська революція Євромайдан» 

навіть обігнала найпопулярнішу Facebook-сторінку про Євромайдан: число її 

передплатників перевищило 280 тис. осіб. Це можна пояснити тим, що 

спочатку Євромайдан був студентським протестом, а «Вконтакті» є 

найпопулярнішим соціальним майданчиком для української молоді. 

Використання Twitter в українських подіях не так активно, як в арабських 

протестах, особливо в Ірані в 2009 р., завдяки чому іранські події називали 
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Twitter-революцією. Проте, Twitter-стрічка і в Україні залишалася оперативним 

джерелом інформації про події. Так, в перший тиждень протестів, з 21 по 28 

листопада, найпопулярнішим хештегом серед українських користувачів сервісу 

мікроблогів був хештег євромайдан, він згадувався в середньому від 1,5 до 3 

тис. разів на годину. Найпопулярніше політичне онлайн-медіа «Українська 

правда» з початку подій на Майдані усі більш-менш значимі новини, що 

публікувалися не лише на своєму сайті, але й на інших ресурсах, в соцмережах 

або в аккаунтах політиків, транслювала у своєму Twitter. А коли ресурс кілька 

разів опинявся під DDos-атакою, Twitter і Facebook «Української правди» 

залишалися головними рупорами подій. Після першого розгону студентського 

майдану (в ніч на 30 листопада) українські онлайн-медіа зафіксували рекордний 

трафік, отриманий із сторінок соціальних мереж: кількість переходів із 

соцмереж на шпальти медіа виросла в 7-10 разів. Природно, що такий потік 

інформації від прихильників Євромайдану викликав протидію. Є 

співтовариства і сторінки, присвячені так званому Антимайдану в Facebook. 

Значно більше таких груп і співтовариств у «Вконтакті». Зауважимо, що 

адміністрація соціальної мережі «Вконтакті» попередила, що заблокує 

співтовариства, які змінили свою спрямованість і стали писати про 

Євромайдан. У мережі публікувалися персональні дані співробітників 

«Беркуту», списки активістів так званого Автомайдану (рухи автомобілістів, що 

підтримують Євромайдан) з номерами їх автомобілів і домашніми адресами, 

що привело до масових підпалів машин на вулицях Києва. Інтернет і соціальні 

мережі в цьому випадку перетворилися на платформу для розміщення 

компромату для обох сторін протистояння. У деяких групах «Вконтакті» навіть 

розміщувалися фотографії і посилання на профайли прихильників Євромайдану 

[19]. Є всі підстави стверджувати, що сучасні онлайн-комунікації не лише 

надають нові можливості для суспільства і влади, але й породжують нові 

загрози і виклики, надаючи серйозні потенційні можливості для маніпулювання 

громадською думкою і впливу на сучасну політику. 
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Практичним виявом реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот 

є активне впровадження технології соціального маркетингу (SMM). Ця 

технологія володіє важливими перевагами: 1. Використання SMM дозволяє 

підвищити прозорість діяльності ― учасники Інтернет-спільноти у 

соціальній мережі, блозі отримують змогу спілкуватися з лідерами 

громадської думки, коментувати події, діяльність спільноти, фото- та 

відеоматеріали. Людина бачить зворотній зв’язок, відповідь на свій запит, 

коментар, думку. Таким чином, створюється ілюзія доступності соціального 

актора (політика, артиста, активіста), можливість «живого» спілкування. 2. У 

свою чергу, це приводить до виникнення та посилення відносин довіри між 

Інтернет-спільнотою та окремим її учасником. 3. Через спілкування у 

соціальних мережах люди часто висловлюють негативні емоції. Таким 

чином, реалізується функція «випускання пари з казана», коли 

конфронтаційні суспільні настрої шляхом обговорення трансформуються у 

конструктивні. Це, зокрема, дозволить знизити відсоток протестних настроїв. 

4. За допомогою SMM Інтернет-спільнота може формувати власну групу 

підтримки, знайомити її зі своєю метою, цілями тощо. 5. На сторінках 

соціальних мереж дуже просто будувати збір грошей, організації 

громадських робіт. 6. Через пабліки у соціальних мережах можна створити 

чи скоригувати вже існуючий імідж окремої людини, організації чи 

політичної партії. Через постійні публікації необхідних новин, розміщення 

відповідних фото- та відеоматеріалів можна створити цілком конкретний 

образ. Так, через свої сторінки у Facebook голова Закарпатської ОДА 

Г. Москаль постає у якості людини, що цілодобово працює, а народний 

депутат від Закарпатської області В. Балога виглядає зразковим сім’янином.  

У цілому можна визначити наступні недоліки, які у сукупності не 

дозволяють використовувати значний потенціал SMM в українській 

практиці: 

1. Неякісний контент ― наповнення сторінок у соціальних мережах 

дублює інформацію з преси, телебачення, офіційних сайтів тощо. Це 
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принципово невірно, бо зміст, подача новин має бути адаптована до формату 

мережі.  

2. Відсутність комунікації. Основне призначення таких сторінок ― це 

спілкування, що реалізується через можливість коментувати, запитувати, 

отримувати відповіді тощо. Багато Інтернет-спільнот (особливо орієнтованих на 

формування індивідуального потенціалу її учасників) не реалізує дану функцію.  

3. Нестача креативності ― усі аккаунти будуються за однаковою 

схемою. Хоча за допомогою даних сторінок можна проводити соціологічні 

опитування, організовувати флеш-моби, відеоконференції, вебінари, таким 

чином масово залучаючи нових членів.  

4. Надмірна персоніфікація ― зокрема, аккаунти політичних партій 

дуже часто перетворюються на аккаунти їхніх лідерів, таким чином 

звужуючи можливості потенційного виборця ознайомитися з діяльністю 

партії в цілому.  

5. Ігнорування можливості краудфандингу.  

6. Недостатнє мотивування Інтернет-спільнотами роботи модераторів, 

які ведуть дані сторінки у соціальних мережах. 

Основна мета Інтернет-спільноти в тому, щоб служити загальною 

основою для людей, які поділяють інтереси одне одного. Деякі люди не 

відчувають впевненість при спілкуванні «обличчя до обличчя» з іншими 

людьми, але Інтернет-спільнота надає можливість для цих осіб ресурси, які 

допоможуть їм стати більш упевненими у спілкуванні. Люди, які 

соромляться або відчувають небезпеку при спілкуванні «обличчя до 

обличчя», можуть використати ці спільноти, щоб отримати інформацію без 

необхідності маніфестації власної сором’язливості або невпевненості.  

Сьогодні, будучи залученим в Інтернет-спільноти, індивід відчуває 

себе комфортно при спілкуванні з собі подібними. Люди використовують 

Інтернет-спільноти щоб бути поінформованими стосовно того, що 

відбувається в їхніх місцевих громадах, наприклад, особливості релігійних 

святкувань або майбутні спортивні заходи. Інтернет-спільноти також 
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сформувались навколо специфічної діяльності або хобі (онлайн-ігри чи 

блоги на тему моди).  

Інтернет-спільноти стали важливою частиною освіти. Студенти 

можуть ходити на заняття в Інтернеті, і вони мають можливість 

спілкуватися зі своїми професорами і колегами через їхні онлайн-курси. 

Підприємства також почали використовувати Інтернет-спільноти, щоб 

спілкуватися зі своїми клієнтами про свою продукцію та послуги, ділитися 

новою інформацією про бізнес. Є цілий ряд Інтернет-спільнот у галузі 

охорони здоров’я, які допомагають інформувати, консультувати та 

підтримувати пацієнтів, які страждають від хвороб або мають проблеми зі 

здоров’ям. Інші Інтернет-спільноти можуть використовуватися для 

об’єднання різних професіоналів, які збираються разом, щоб поділитися 

своїми думками та ідеями з певних тем або питань [128, c.204]. 

Інтернет-спільноти змінили правила гри для роздрібних фірм, змусивши 

їх змінити свої бізнес-стратегії. Компанії повинні розширювати мережу, 

коригувати розрахунки і змінювати організаційну структуру. Це приводить 

до якісних змін у сфері зв’язків компанії з її виробниками, зокрема, 

покращується обмін інформацією, зростає продуктивність і прибуток. 

Інтернет-спільноти утворювалися спочатку для розваг і обміну новин. 

Використання у спілкуванні учасників спільноти елементів гумору 

паралельно з рутинним обміну інформацією дозволяє підтримувати 

зацікавленість її членів. 

При створенні Інтернет-спільноти, важливо використовувати правильні 

технології, необхідні для підтримки зацікавленості її членів, управління 

ресурсами та відстоювання інтересів залучених.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведений вторинний аналіз соціологічних даних вітчизняних та 

зарубіжних авторів засвідчив розмаїття підходів до вивчення соціального 
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потенціалу Інтернет-спільнот. Зокрема, дієвими кількісними способами 

вивчення цього феномену можуть бути вимірювання індексу розвитку 

людського потенціалу, довіри до соціальних інститутів, вивчення 

громадської думки та аналіз діяльності учасників Інтернет-спільнот. Дієвими 

якісними способами можуть бути фокус-групові дослідження, дискурс-аналіз 

та багато інших. Більшість цих досліджень з’явились останніми роками, що 

може свідчити про урізноманітнення дослідницьких питань науковців. 

2. Стратегія досліджень соціального потенціалу Інтернет-спільнот на 

регіональному рівні включає використання різних емпіричних методик. 

Найбільш оптимальним, на нашу думку, є використання контент-аналізу, 

який дозволяє визначити, які типи соціального потенціалу (індивідуальний 

соціальний потенціал особистості або колективний соціальний потенціал 

структури) формуються та функціонують в різних Інтернет-спільнотах; 

з’ясувати, які потреби задовольняють різні Інтернет-спільноти; визначити, 

яким чином сформований соціальний потенціал Інтернет-спільнот впливає на 

розвиток соціальних відносин у Закарпатській області. Іншою релевантною 

методикою є оналйн-опитування, яке дає кількісні характеристики 

використання мережі Інтернет та залучення користувачів до діяльності 

Інтернет-спільнот. За допомогою цієї методики можна порівняти способи 

використання мережі Інтернет та характер залучення користувачів до 

діяльності Інтернет-спільнот на регіональному та всеукраїнському рівнях. 

3. Соціальні мережі, по суті, вбудовуються в повсякденне життя 

учасників, забезпечуючи високий рівень емоційного і соціального 

задоволення. Мешканці Закарпатської області використовують цю 

технологію досить інтенсивно. Переважна більшість респондентів відвідують 

сайти мереж для того, щоб реалізувати свої потреби (захистити власні права 

та інтереси, організувати дозвілля тощо), зберегти свої вже існуючі зв’язки, 

підтримати потрібні зв’язки (з близькими друзями і родичами, друзями, які 

проживають за кордоном), щоб зміцнити зв’язок з реальним життям 

знайомих і отримати соціальну чи політичну інформацію. 
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4. У контексті Закарпатської області, сьогодні левова частка дискусій 

щодо реєстрації автомобілів з іноземною «пропискою», переміщення 

контрабанди через кордон, корупційні дії посадовців точиться саме в 

Інтернет-спільнотах (соціальних мережах). Це також виходить за межі 

віртуального майданчика і відображається в діяльності індивідів, 

громадських організацій, впиває на прийняття політико-правових рішень 

(наприклад, заборона експорту лісу-кругляку за кордон). Що ж до розвитку 

Інтернет-спільнот, то ефективність їхньої діяльності залежить не тільки від 

технічних можливостей, які надають соціальні мережі, але і від спроможності 

їх учасників (лідерів думок, активних користувачів) до консолідації і 

об’єднання з іншими акторами, відмови від конфронтації, від стійкості до 

впливу «тролів», провокаторів, бажаючих скористатися активністю їхніх 

учасників.  

5. Сьогодні, будучи залученим в Інтернет-спільноти, індивід відчуває 

себе комфортно при спілкуванні з собі подібними. Люди використовують 

Інтернет-спільноти щоб бути поінформованими стосовно того, що 

відбувається в їхніх місцевих громадах, наприклад, про особливості релігійних 

святкувань або майбутні спортивні заходи. Інтернет-спільноти також 

сформувались навколо специфічної діяльності або хобі (онлайн-ігри чи блоги 

на тему моди). Інтернет-спільноти стали важливою частиною освіти. Студенти 

та школярі мають можливість спілкуватися зі своїми професорами і колегами 

через їхні онлайн-курси. Підприємства також почали використовувати 

Інтернет-спільноти, щоб спілкуватися зі своїми клієнтами про свою продукцію 

та послуги, ділитися новою інформацією про бізнес. Є цілий ряд Інтернет-

спільнот в галузі охорони здоров’я, які допомагають інформувати, 

консультувати та підтримувати пацієнтів, які страждають на певну хворобу 

або мають проблеми зі здоров’ям. Інші Інтернет-спільноти можуть 

використовуватися для об’єднання різних професіоналів, які збираються 

разом, щоб поділитися своїми думками та ідеями з певних тем або питань. 
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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 
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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 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 
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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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

 

 

Програма кількісного соціологічного дослідження на тему: 

«Дослідження соціального потенціалу Інтернет-спільнот (на прикладі 

Закарпатської області)» 

 

Сутність наукової проблеми. Діяльність Інтернет-спільнот становить 

підвищений інтерес дослідників через соціальні практики, які стають 

локомотивом змін у соціумі. Саме Інтернет-спільноти є активною частиною 

соціуму, що які першими випробовують технологічні інновації, найбільш 

активно протестують проти звуження індивідуальних та колективних 

демократичних прав та свобод. Найпоширенішим видом Інтернет-спільнот в 

Закарпатському регіоні є соціальні мережі. Діяльність учасників соціальних 

мереж на Закарпатті може бути цікавою через специфіку їхньої взаємодії у 

міжетнічному, полікультурному середовищі 

Метою дослідження є встановлення рівня сформованості соціального 

потенціалу Інтернет-спільнот Закарпатської області. 

Завдання дослідження: 

1) визначити, які типи соціального потенціалу (індивідуальний соціальний 

потенціал особистості або колективний соціальний потенціал структури) 

формуються та функціонують в різних Інтернет-спільнотах; 

2) з’ясувати, які посили потреби задовольняють різні Інтернет-спільноти; 

3) визначити, яким чином сформований соціальний потенціал Інтернет-

спільнот впливає розвиток соціальних відносин в Закарпатській області.. 

Час дослідження – вересень 2015 року – вересень 2016 року. 

Методологія дослідження 

Дослідження соціального потенціалу Інтернет-спільнот у методологічній 

перспективі контент-аналізу. Ціль дослідження: з’ясувати типи формування 

соціального потенціалу (індивідуальний соціальний потенціал особистості 
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або колективний соціальний потенціал структури). Стратегія дослідження – 

кількісний контент-аналіз.  

Об’єкт дослідження – діяльність Інтернет-спільнот в період з вересня 

2015 по вересень 2016 років. 

Обґрунтування відбору Інтернет-спільнот: 

Методологія контент-аналізу складалася з чотирьох етапів. Спочатку 

було визначено сукупність досліджуваних повідомлень (які є структурною 

одиницею аналізу) на сторінках акаунтів 3-х Інтернет-спільнот (див. таблицю 

1) у соціальній мережі Фейсбук. Відбір був заснований на даних 

спеціалізованого ресурсу «Fanpage Karma», який відстежує активність 

Інтернет-спільнот та користувачів в різних соціальних мережах. Вибірка для 

контент-аналізу — всі повідомлення від імені досліджуваних учасників 

Інтернет-спільнот за період з 16 вересня 2015 по 15 вересня 2016 року. На 

другому етапі відбувалось визначення ступеня інтеграції досліджуваних 

політиків у соціальній мережі Фейсбук за такими показниками: 1) дата 

створення Інтернет-спільноти та час існування профілю; 2) кількість 

дописувачів; 3) показник кількості постів, тобто повідомлень, опублікованих 

від імені учасників за відповідний період; 3) залучення, тобто кількість 

лайків, перепостів та коментарів повідомлень дописувачів на сторінках 

Інтернет-мереж, що засвідчує ступінь їх участі; 4) аналіз практик реагування 

учасників на позитивні, негативні та нейтрально забарвлені коментарі та 

відгуки користувачів. 

Показники «Пересічка» «Uzhgorod 

Techno Culture» 

«Відкриті 

екскурсії 

Ужгородом» 

Кількість учасників 1,2 тис. 1,3 тис. 1,7 тис. 

Загальна кількість постів 

за період 
140 132 121 

Постів за день 0,4 0,6 0,7 

Залученість (кількість 0,24 0,55 0,24 
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«лайків, перепостів, 

коментарів / кількість 

учасників) 

Предмет дослідження. Процес формування соціального потенціалу 

Інтернет-спільнот. 

Інтерпретація основних понять. 

Інтернет-спільнота – це структура, заснована на новій формі 

соціальності – мережевому індивідуалізмі, члени якої вступають у взаємодію 

на основі індивідуальних та/або колективних потреб, реалізація яких не 

завжди співпадає з метою функціонування спільноти; вирізняється 

специфічною формою контролю і управління; побудована на певній 

технологічній платформі. 

Соціальний потенціал – це сукупність наявних або прихованих ресурсів 

та можливостей індивідуального або групового суб’єкта. Найбільш 

затребуваними ресурсами соціального потенціалу є знання, компетенції, 

цінності та очікування. Активізація соціального потенціалу відбувається 

через соціальну діяльність суб’єкта, що мотивується необхідністю 

задоволення індивідуальних або групових потреб.  

Соціальна мережа – поширений тип Інтернет-спільноти, яка відтворює 

соціальну структуру відносин між людьми, де за основу можуть бути взяті 

торгівля, ідеї, знання, гроші, кар’єра, стосунки тощо. Зазвичай така структура 

відображає зв’язки, що існують у реальному житті. 

Рейтинг появи найбільш вживаних 50-ти слів у дописах учасників 

Інтернет-спільнот (розташування в порядку спадання) 

«Пересічка» «Uzhgorod Techno 

Culture» 

«Відкриті екскурсії 

Ужгородом» 

на  

не  

що 

 та  

прикордонники 

чергу 

як 

на 

UTC 

Neutrino 

Не 

та 

до 

від 

На  

та  

Ужгородом  

Екскурсії 

Зустріч  

Вхід  

вільний  
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водія 

лише 

який 

бо 

пересічки 

водіїв 

то 

так 

про 

за 

до 

того 

може 

кордон 

свідомо 

митники 

друзів 

мова 

митників 

тут 

родичів 

КПП  

поза 

чергою  

ще  

має  

цей  

об  

така  

оформляючи  

але 

завтра  

ніхто  

вказівкою  

організації  

бачив  

вас  

яка  

кажуть  

прикордонників  

черги  

пересічку  

принижувати 

за 

що 

вже 

ми 

Verter 

для 

але 

Це 

Нове 

Вони 

Всі 

новий 

так 

про 

нас 

добре 

років 

цього 

Pavel 

Techno 

Max 

Pub 

Room 

по 

слідкуйте 

utc7 

DJ 

ніч 

неба 

stage 

можливість 

тут 

Funky 

зустрічі 

собі 

разом 

Apriori 

Lounge 

GirlsWantTechno 

years 

також 

які 

під 

біля  

про  

екскурсію  

14:00  

музей  

Відкриті  

екскурсія  

за  

до  

14-00  

ми  

проведуть  

пл  

неділю 

сьогодні  

Ужгорода  

14.00  

для  

Цього  

від  

:-)  

Анонс  

:-  

буде  

також  

екскурсій  

Дякуємо  

УжНУ  

розкажуть  

Екскурсовод  

Запрошуємо  

всіх  

Відкрита  

Традиційно  

Ужгороді  

пам  

Відкритих  

разу  

по  

Миколайчик  

площа  

ще  

нам 
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ДОДАТОК Б. 

АНКЕТА 

дослідження особливостей користування Інтернет 

 

 Чи користуєтесь Ви мережею Інтернет? 

так, постійно; 

так, час від часу; 

ні, не маю доступу 

 Як довго Ви користуєтесь мережею Інтернет? ______________ (в 

роках, 0 – не користуєтесь) 

 Де і як часто Ви маєте доступ до мережі Інтернет? 

 Постій

но 

(декіль

ка раз 

на 

день) 

Часто 

(раз 

на 

день) 

Іноді 

(декіль

ка раз 

на 

тижде

нь) 

Рідко 

(декіль

ка раз 

на 

місяць

) 

Ніко

ли 

Важко 

відпові

сти 

Вдома 1 2 3 4 5 6 

В навчальному закладі 1 2 3 4 5 6 

На роботі 1 2 3 4 5 6 

В бібліотеці 1 2 3 4 5 6 

В Інтернет-кафе 1 2 3 4 5 6 

Через мобільні портативні пристрої 

(Wi-Fi, моб. зв’язок) 

1 2 3 4 5 6 

У друзів та знайомих 1 2 3 4 5 6 

 Оцініть міру використання Вами різних Інтернет-ресурсів? 

 Пості

йно 

(декіл

ька 

раз на 

день) 

Часто 

(раз 

на 

день) 

Іноді 

(декіл

ька раз 

на 

тижде

нь) 

Рідко 

(декіл

ька раз 

на 

місяць

) 

Нікол

и 

Важко 

відпов

істи 

 

Поштовий сервіс (e-mail). 1 2 3 4 5 6 

Оголошення, новини 1 2 3 4 5 6 

Пошукові сервіси - наприклад, 

Google, Yandex. 

1 2 3 4 5 6 

Блогові сервіси. 1 2 3 4 5 6 

Файлообмінний сервіс - 

наприклад, Рефератик. Torrent, Book. 

1 2 3 4 5 6 

Фотохостинг - наприклад, Picasso.  1 2 3 4 5 6 

Зберігання відео - наприклад, 

YouTube,  

1 2 3 4 5 6 
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Соціальні Медіа - наприклад, Buzz. 1 2 3 4 5 6 

Соціальні мережі - наприклад, 

Vkontakte, Facebook, Twitter. 

1 2 3 4 5 6 

Спеціалізовані соціальні мережі - 

наприклад, ігри он-лайн. 

1 2 3 4 5 6 

 Оцініть міру використання Вами наступних послуг через мережу 

Інтернет: 

 Постійн

о 

(декільк

а раз на 

день) 

Часто 

(раз на 

день) 

Іноді 

(декілька 

раз на 

тиждень) 

Рідко 

(декільк

а раз на 

місяць) 

Ніко

ли 

Важко 

відпов

істи 

Он-лайн покупки 1 2 3 4 5 6 

Порівняння різного роду 

товарів та послуг 

1 2 3 4 5 6 

Бронювання квитків, місць в 

готелях тощо 

1 2 3 4 5 6 

Використання банківських 

послуг 

1 2 3 4 5 6 

Продаж товарів 1 2 3 4 5 6 

 За допомогою Інтернет мережі Я:  

 Погод

жуюсь 

в 

повній 

мірі 

Частко

во 

погод

жуюсь 

Частко

во не 

погод

жуюсь 

Не 

погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Важко 

відпові

сти 

Підтримую старі зв’язки 1 2 3 4 5 

Шукаю нових знайомих через старих 

знайомих 

1 2 3 4 5 

Обмежую спілкуванням зі старими 

друзями виключно он-лайн 

1 2 3 4 5 

Обмежую спілкуванням з новими 

знайомими виключно он-лайн  

1 2 3 4 5 

Чекаю продовження он-лайн 

спілкування в реальних зустрічах 

1 2 3 4 5 

 Оцініть наступні особливості Вашого спілкування в мережі 

Інтернет 

 
Погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Частко

во 

погод

жуюсь 

Частко

во не 

погод

жуюсь 

Не 

погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Важк

о 

відпо

вісти 

Я довіряю лише тим, з ким знайомий (- 1 2 3 4 5 
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а) в реальному житті 

В реальному спілкуванні я більш 

відвертий (-а) 

1 2 3 4 5 

При знайомстві он-лайн я звертаю увагу 

на зовнішність 

1 2 3 4 5 

В он-лайн спілкуванні я використовую 

нецензурні слова 

1 2 3 4 5 

В реальному спілкуванні мені важче 

сховати брехню 

1 2 3 4 5 

В он-лайн спілкуванні я не звертаю 

увагу на те, ким людина працює, 

скільки їй років і де вона живе 

1 2 3 4 5 

В он-лайн спілкуванні я використовую 

стандартні фрази щоб спростити 

спілкування 

1 2 3 4 5 

 Що є головними перевагами Вашого он-лайн спілкування? 

 
Погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Частко

во 

погод

жуюсь 

Частко

во не 

погод

жуюсь 

Не 

погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Важк

о 

відпо

вісти 

Швидке отримання інформації 1 2 3 4 5 

Відсутність просторових меж 1 2 3 4 5 

Анонімність спілкування  1 2 3 4 5 

Інше 

(напишіть)_________________________

________ 

1 2 3 4 5 

 Що є головними перешкодами у Вашому он-лайн спілкуванні? 

 

Погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

Частко

во 

погод

жуюсь 

Частко

во не 

погод

жуюсь 

Не 

погод

жуюсь 

в 

повній 

мірі 

Важко 

відпові

сти 

Високі тарифи Інтернет-провайдерів 1 2 3 4 5 

Низька швидкість у Інтернет  мережі  1 2 3 4 5 

Незручний інтерфейс 1 2 3 4 5 

Спам, реклама 1 2 3 4 5 

Інше 

(напишіть)_________________________

_________ 

1 2 3 4 5 

 Що є головними загрозами у Вашому он-лайн спілкуванні? 

 Погодж ЧасткоЧастко Не Важк
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уюсь в 

повній 

мірі 

во 

погод

жуюсь 

во не 

погод

жуюсь 

погодж

уюсь в 

повній 

мірі 

о 

відпо

вісти 

Безкарність користувачів 1 2 3 4 5 

Віруси  1 2 3 4 5 

Хакерські атаки 1 2 3 4 5 

Небезпека втрати особистої інформації 1 2 3 4 5 

Інше 

(напишіть)_________________________

_______ 

1 2 3 4 5 

 Чи будете в подальшому користуватися мережею Інтернет? 

1. Так    2. Ні 

 Наскільки успішним є Ваше навчання? 

1. Виключно відмінне.             2. Відмінне і добре.         3. Добре.         4.Скоріше 

задовільно.   

 Як Ви оцінюєте Ваше фінансове становище або становище Вашої 

сім’ї ? 

1. В цілому задовільно.         2. Скоріше задовільно.     3. Скоріше незадовільно.      

4. В цілому незадовільно 

 

Деякі демографічні дані про респондента: 

 

Стать: Чол.__________ Жін._________ 

Вік: ______________ (років) 

Місце навчання: 

У ____________ класі _________________ школи_________ міста 

(села)________________ 

На ____________ курсі _________________факультету_________   

університету_______________ 

 

Прізвище анкетера:___________________________  Дата опитування: 

__________________ 
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ДОДАТОК В. 

Онлайн-опитування 

«Соціальна мережа: довіряти чи ні?» 

Шановний респондент просимо Вас відповісти на запитання анкети, що 

стосуються характеру користування соціальними мережами (Facebook, 

Vkontakte, Odnoklassniki тощо). Ваша думка є дуже важливою для оцінки 

рівня довіри серед користувачів. Відповіді на запитання анкети займуть не 

більше 5 хвилин, але цим самим Ви зробите неоціненний внесок в розвиток 

науки на Закарпатті. Всі відповіді будуть використані лише в узагальненому 

варіанті та з дотриманням конфіденційності. 

"Обов’язкове поле 

 

1. Скільки часу на день Ви проводите в соціальних мережах? * 

Виберіть лише один варіант. 

 1. Менше 10 хвилин 

 2. 10-30 хвилин 

 3. Від 30 хвилин до 1 години 

 4. 1-2 години 

 5. 2-3 години 

 6. Більше 3 годин 

 

2. Скільки у Вас друзів в соціальних мережах? * 

Дайте загальну кількість унікальних друзів тобто тих, які не повторюються в 

різних соціальних мережах) ____________ 

 

3. Коли Ви почали використовувати соціальні мережі? * 

Виберіть лише один варіант. 

1. Менше ніж 6 місяців тому 

2. Від 6 місяців до 1 року 

3. Більше ніж 1 рік тому, але менше ніж 2 

4. Більше ніж 2 рік тому, але менше ніж 3 

5. Більше ніж 3 рік тому, але менше ніж 4 

6. Більше ніж 4 роки тому 

 

4. Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями? * 

У кожному рядку виберіть лише один варіант.  

 Повністю 

не 

погоджуюс

ь 

 

В деякій 

мірі не 

погоджуюс

ь 

В деякій 

мірі 

погоджуюс

ь 

Повністю 

погоджуюс

ь 

 

Важко 

відповіст

и 

Соціальні 

мережі є 
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частиною 

мого 

повсякденног

о життя 

Я відчуваю 

себе 

дискомфортн

о якщо не 

відвідую 

соціальні 

мережі хоча 

б раз в день 

     

Я буду 

шкодувати, 

якщо з 

якихось 

причин 

закриють 

соціальну 

мережу 

     

 

5. Чому Ви використовуєте соціальні мережі? 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Так Ні 

Для постійного контакту з друзями   

Щоб зміцнювати зв’язки зі знайомими   

Для підтримання контакту з родичами та друзями, які 

перебувають за кордоном 

  

Для пошуку нових друзів   

Для пошуку партнерів по бізнесу   

Участь в онлайн іграх або перегляд відео   

Для пошуку політичної та соціальної інформації   

Для поширення політичної та соціальної інформації   

 

6. Як часто Ви в соціальних мережах робите наступні дії? * 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Ніко

ли 

Дуж

е 

рідк

о 

1-2 

рази 

в 

міся

ць 

1-2 

рази в 

тижде

нь 

3-5 раз 

в 

тижде

нь 

Щод

ня  

Декіл

ька 

разів 

на 

день 

Важк

о 

відпо

вісти 

Берете участь в 

онлайн іграх 
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або перегляд 

відео 

Розміщуєте 

посилання або 

нові статуси у 

себе на 

сторінках 

        

Відмічаєте 

посилання та 

статуси інших 

("лайкаєте") 

        

Читаєте 

політичну та 

соціальну 

інформацію 

        

Розміщуєте у 

себе на 

сторінці 

політичну або 

соціальну 

інформацію 

        

Обговорюєте 

політичну та 

соціальну 

інформацію з 

іншими 

        

Розміщуєте 

політичну або 

соціальну 

інформацію в 

тематичних 

групах 

        

 

7. Як часто Ви в соціальних мережах спілкуєтесь з наступними людьми? 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Ніко

ли 

Дуж

е 

рідк

о 

1-2 

рази 

в 

міся

ць 

1-2 

рази в 

тижде

нь 

3-5 раз 

в 

тижде

нь 

Щод

ня  

Декіл

ька 

разів 

на 

день 

Важк

о 

відпо

вісти 

Близькі друзі         

Родичі та 

знайомі, які 
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знаходяться за 

кордоном 

Знайомі, яких 

Ви знаєте в 

реальному 

житті 

        

Старі друзі 

знайомі з 

дитинства, зі, 

школи, вузу 

        

Люди з якими 

Ви 

познайомились 

в соціальних 

мережах 

(однодумці, 

покупці, 

партнери по 

бізнесу) 

        

 

8.Наскільки відкритим є Ваш профіль в соціальних мережах? *(Хто має 

доступ до Вашої сторінки, фото, публікацій тощо). 

Виберіть лише один варіант. 

1. Видимий лише для Вас 

2. Видимий лише для близьких друзів 

3. Видимий лише для окремого списку друзів та знайомих 

4. Видимий для всіх Ваших друзів та груп 

5. Видимий для всіх 

 

9. На шкалі від 1 до 10 вкажіть, наскільки правдива інформація Вашого 

профілю в соціальних мережах * 

Де 1 означає «зовсім неправдива», а 10 - означає «профіль містить 

максимальну кількість правдивої інформації про мене» Виберіть лише один 

варіант. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

 

10. Вкажіть, будь-ласка, як часто протягом року Ви залучались до наступних 

дій в соціальних мережах? * 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Ні разу 

за 

останній 

рік 

1-4 

рази 

5-8 

разів 

9-12 

разів 

Більше 

13 

разів 

Важко 

відповісти 
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Переказ 

грошей онлайн 

для якоїсь мети 

      

Приєднання до 

соціальних та 

політичних 

рухів 

      

Використання 

соціальної 

мережі для 

створення груп 

або 

спеціальних 

подій, 

зустрічей 

      

Підтримка 

скарг, петицій 

на дії влади 

      

 

11. Вкажіть, будь-ласка, як часто протягом року Ви залучались до наступних 

дій? * 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Ні разу 

за 

останній 

рік 

1-4 

рази 

5-8 

разів 

9-12 

разів 

Більше 

13 

разів 

Важко 

відповісти 

Участь в 

демонстраціях, 

протестах 

      

Підписання 

декларацій, 

петицій 

      

Відвідування 

громадських 

зібрань щодо 

обговорення 

проблем Вашої 

місцевості 

      

Підтримка 

скарг, петицій 

на дії влади 

      

Збирання та 

відправка скарг 
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в органи влади 

або інші 

організації 

(наприклад, в 

спілку захисту 

споживачів) 

Волонтерська 

діяльність 

      

Пожертви 

грошей для 

бідних 

      

Участь в 

клубах, спілках 

або інших 

громадських 

організацій 

      

 

12. На шкалі від 1 до 10 оцініть наступне твердження «Серед друзів у 

соціальних мережах постійно є ті, кому можна довіритсь, з ким можна 

обговорити проблеми» *Де, 1 - означає «Ніколи немає таких друзів», а 10 – 

«Завжди є такі друзі» 

Виберіть лише один варіант. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

 

13. На шкалі від 1 до 10 оцініть наступне твердження «Серед друзів у 

соціальних мережах постійно є ті, хто готовий допомогти з ремонтом у 

квартирі» *Де, 1 - означає «Ніколи немає таких друзів», а 10 – «Завжди є такі 

друзі» 

Виберіть лише один варіант. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

 

 На шкалі від 1 до 10 оцініть наступне твердження «Серед друзів у 

соціальних мережах постійно є ті, хто готовий позичити Вам гроші на два 

тижні для поточних витрат» *Де, 1 - означає «Ніколи немає таких друзів», а 

10 – «Завжди є такі друзі»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

15.На шкалі від 1 до 10 оцініть як часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) Ви можете отримати допомогу в 

пошуку інформації про працевлаштування? * 

Де, 1 - означає «Ніколи», а 10 – «Завжди»  

Виберіть лише один варіант. 
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16.На шкалі від 1 до 10 оцініть як часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) Ви можете отримати необхідні 

документи, інформацію для професійної діяльності? * 

Де, 1 - означає «Ніколи», а 10 – «Завжди»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

17.На шкалі від 1 до 10 оцініть як часто від друзів у соціальних мережах (з 

якими майже не знайомі в реальному житті) Ви можете отримати цінні 

поради? * 

Де, 1 - означає «Ніколи», а 10 – «Завжди»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

18.На шкалі від 1 до 10 оцініть як часто друзі у соціальних мережах (з якими 

майже не знайомі в реальному житті) діляться фотографіями, статусами, 

публікаціями на Ваше прохання? *Де, 1 - означає «Ніколи», а 10 – «Завжди»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

19.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки можлива Ваша допомога в пошуку 

інформації про працевлаштування друзям у соціальних мережах (з якими 

майже не знайомі в реальному житті)? *Де, 1 - означає «Абсолютно 

неможлива», а 10 – «Дуже можлива» 

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

20.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки можливо друзям у соціальних 

мережах (з якими майже не знайомі в реальному житті) отримати від Вас 

документи, інформацію для професійної діяльності? *Де, 1 - означає 

«Абсолютно неможливо», а 10 – «Дуже можливо»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

21.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки можливо друзям у соціальних 

мережах (з якими майже не знайомі в реальному житті) отримати від Вас 

цінні поради? * 

Де, 1 - означає «Абсолютно неможливо», а 10 – «Дуже можливо» 

Виберіть лише один варіант. 
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22.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки можливим є доступ до Ваших 

фотографій, статусів, публікацій друзям у соціальних мережах (з якими 

майже не знайомі в реальному житті) на їхнє прохання? *Де, 1 - означає 

«Абсолютно неможливо», а 10 – «Дуже можливо» 

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

23. Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями? 

У кожному рядку виберіть лише один варіант. 

 Повністю 

не 

погоджую

сь 

В деякій 

мірі не 

погоджую

сь 

В деякій 

мірі 

погоджую

сь 

Повністю 

погоджую

сь 

Важко 

відповіст

и 

Соціальні 

мережі 

дають мені 

нових 

людей для 

спілкування 

     

В 

соціальних 

мережах я 

можу 

побачити як 

різні люди 

думають 

     

В 

соціальних 

мережах 

почуваю 

себе 

частиною 

великої 

спільнот 

     

В 

соціальних 

мережах я 

отримую 

інформацію 

про те, що 

відбуваєтьс

я в моєму 
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населеному 

пункті 

Долучаючи

сь до 

соціальної 

мережі я 

готовий 

витрачати 

свій час на 

важливі 

суспільні 

справи 

     

 

24. На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки людина може впливати на зміни в 

суспільстві * Де 1 означає «Людина не може привнести зміни в суспільство», 

а 10 – «Ми є господарями нашого життя, за активної поведінки можемо 

досягнути бажаних змін»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

25. На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки Ви довіряєте іншим людям *Де 1 

означає «Більшість намагається використати мене для своїх корисливих 

цілей», а 10 – «Більшості людей можна довіряти»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

26.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки Ви вірите, що поширена інформація 

в соціальній мережі (фото користувачів, статуси, особиста інформація, 

публікації) є правдивою *Де 1 означає «Не довіряю інформації», а 10 – 

«Повністю довіряю»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

27.На шкалі від 1 до 10 оцініть наскільки Ви вірите, що соціальна мережа 

дотримується політики конфіденційності (не поширює Ваші дані строннім) 

*Де 1 означає «Абсолютно не дотримується», а 10 – «Повністю 

дотримується»  

Виберіть лише один варіант. 

                    

 

28.Ваша стать * 

Виберіть лише один варіант. 

( ) Чоловіча ( ) Жіноча 
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29.Ваш вік *_________ 

 

30.Ваша освіта * 

Виберіть лише один варіант. 

 Неповна середня 

 Повна середня 

 Середня спеціальна або неповна вища освіта 

 Повна вища освіта 

 

31.Рід занять________________________________ 

 

32. Місце проживання * 

Виберіть лише один варіант. 

 Обласний центр 

 Місто 

 Селище міського типу 

 Село 

 

33. Регіон * 

Виберіть лише один варіант. 

 Закарпатська область  

 Київ 

 Західний регіон (Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернівецька області) 

 Центральний регіон (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, 

Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області) 

 Південний регіон (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, 

Херсонська області + АР Крим) 

 Східний регіон (Донецька, Луганська, Сумська, Харківська області)  

 Інша країна 

 

 


