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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  Радикальні трансформації, які 

переживає українське суспільство, зумовили глибокі зміни у змісті, 

інтенсивності, формах та засобах політичної комунікації. Цьому активно 

сприяло становлення інфраструктури інформаційного суспільства, в першу 

чергу – розвиток мережі Інтернет, яка все більше використовується 

населенням для задоволення різноманітних інформаційних потреб, 

спілкування та обміну інформацією. Водночас зросла соціальна активність та 

соціальна самоорганізація значної частини українського суспільства (як 

офлайн, так і онлайн), відбувається зміна моделі політико-комунікативної 

взаємодії акторів та об’єктів політичного процесу, з’являються принципово 

нові форми політичної активності тощо. Це спричиняє необхідність 

соціологічного аналізу політичної комунікації в нових умовах, зокрема – 

дослідження впливу політичної комунікації у мережі Інтернет на суспільно-

політичну активність індивідів. 

Важливі теоретичні та практичні здобутки у царині політичних 

комунікацій належать відомим вітчизняним та закордонним ученим, які 

зробили вагомий внесок у визначення сутнісної природи, функцій політичної 

комунікації, її базових моделей, розкрили основні аспекти взаємодії 

політичної комунікації та політичної культури, політичних норм, цінностей: 

Дж. Бреддоку, І. Бронникову, У. Віверу, Н. Вінеру, М. Грачову, М. Дефлеру, 

К. Дойчу, О. Заславській, Т. Кадлубович, М. Кастельсу, А. Клячину, 

Н. Костенко,  Ж.- М. Коттре, К. Кузьміній, Г. Ласуеллу, Д. Мак-Квейлу, 

М. Маклюену, М. Наумовій, А. Носенку, Л. Пайю, Л. Посикері, М. Рижкову, 

А. Романюку, О. Ромашку, М. Сомову, Д. Товмашу, Е. Тоффлеру, 

І. Чудовській, Р.-Ж. Шварценбергу, К. Шеннону, Д. Шидловському та ін. 

Вивченню проблем становлення інформаційного суспільства в Україні 

та впливу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на політичні 

комунікації присвячені роботи О. Анісімович-Шевчук, С. Барматової, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9A.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE$
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І. Балинського, Н. Вахрамєєвої, Ю. Ганжурова, О. Горошко, А. Готуна, 

С. Денисюк, Н. Коритнікової, О. Маруховського, В. Недбай, В. Остапчука, 

Н. Шеременка, Г. Штромайєра та ін. В їх дослідженнях представлено 

змістовне теоретичне осмислення ролі мережі Інтернет та новітніх 

інформаційних технологій у соціальних комунікаціях, розглянуті можливості 

та перспективи їх використання у політичній сфері; аналізується розвиток 

форм та методів використання інтернет-технологій, розкриваються основні 

аспекти політики інформатизації у державному управлінні. 

Слід зауважити, однак, що, потребують спеціального дослідження 

політико-комунікативні процеси у мережі Інтернет, їх реальний вплив на 

соціально-політичну активність індивідів. В українському суспільстві 

значною мірою актуалізувалися потреба і готовність до розвитку політичної 

інтернет-комунікації, але в той же час існують певні обмеження можливості 

залученості до участі в політичній інтернет-комунікації (рівень 

матеріального забезпечення, рівень комп’ютерної грамотності населення, 

технічні та інфраструктурні обмеження проникнення мережі Інтернет тощо).  

Крім того, зберігається значна концептуальна невизначеність у 

використанні таких категорій, як «політична комунікація», «інтернет-

комунікація», «політична інтернет-комунікація». Тож, з урахуванням 

соціальної значущості проблеми консолідації українського суспільства, існує 

необхідність виявлення та ідентифікації особливостей політичної  

комунікації в інтернет-просторі, з’ясування впливу політичної комунікації у 

мережі Інтернет на суспільно-політичну активність індивідів. 

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

роботи пов'язана з науковою темою кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна «Комунікативні механізми соціальної й етнополітичної 

консолідації українського суспільства (2006-2009)» (номер державної 

реєстрації 0106U00223).  

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243235/source:default
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення 

особливостей політичної комунікації в інтернет-просторі та її впливу на 

суспільно-політичну активність у сучасному українському суспільстві. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та розв’язані такі 

дослідницькі задачі:  

- визначити теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу 

політичної комунікації в інтернет-просторі;  

- уточнити категоріально-понятійний апарат соціологічного 

дослідження політичної комунікації в інтернет-просторі;   

- здійснити аналіз мережі Інтернет як простору реалізації політичної 

комунікації та виявити особливості суспільно-політичної активності 

інтернет-аудиторії;  

 - проаналізувати процес формування політичної інтернет-солідарності 

інтернет-аудиторії під впливом політичних інтернет-комунікацій;   

 - охарактеризувати актуальний стан та тенденції розвитку мережі 

Інтернет та їх можливі наслідки для політичної комунікації в Україні; 

- з’ясувати соціальні характеристики української інтернет-аудиторії як 

цільової аудиторії політичної інтернет-комунікації;  

- розробити та реалізувати у межах здійсненого дослідження методику 

оцінки суспільно-політичної активності інтернет-аудиторії. 

Об’єкт дослідження – політична комунікація в умовах розвитку мережі 

Інтернет. 

Предмет дослідження – особливості політичної комунікації у мережі 

Інтернет та її вплив на суспільно-політичну активність у сучасному 

українському суспільстві. 

Методи дослідження. Досягнення мети та реалізація завдань 

дослідження забезпечувалися шляхом використання як загальнонаукових, 

так і спеціальних методів. Загальнонаукові методи – аналіз та синтез 

(зокрема при визначенні теоретико-методологічних засад роботи; для 

зіставлення понять «політична комунікація», «інтернет-комунікація», 
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«політична інтернет-комунікація»), історичний метод, структурний метод, 

метод логічного узагальнення, типологізація, метод аналізу документів та 

соціальної статистики. Для збору первинної соціологічної інформації 

використано метод анкетного опитування. Для аналізу емпіричних даних 

використовувалися методи групування, класифікації, факторного аналізу, 

регресійного аналізу, метод латентно-структурних регресійних моделей 

(Latent class regression model), зокрема, для аналізу суспільно-політичної 

активності під впливом політичної інтернет-комунікації. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження стали 

теорії комунікації Р. Бреддока, У. Вівера, Н. Вінера, М. Дефлера, К. Дойча,  

Ж.-М. Коттре, Р. Крейга, Г. Ласуелла, Л. Пайя, Ю. Хабермаса, К. Шеннона та 

ін., які дозволили встановити моделі, техніко-технологічні аспекти 

комунікації як фундаменту політичної комунікації. Еволюцію процесів 

інформатизації, становлення та розвитку інформаційного суспільства 

розглянуто на основі опрацювання теорій М. Кастельса, М. Маклюена, 

Дж. Мартіна, І. Масуди, Ф. Махлупа, Е. Тоффлера, що дозволило уточнити 

трансформацію комунікаційних моделей в умовах інформатизації 

суспільства та довести на цій основі зростання можливостей та ефективності 

політичної комунікації на основі використання сучасних інформаційно-

комунікативних технологій.  

Емпіричну основу дисертаційного дослідження склали матеріали 

загальноукраїнського репрезентативного опитування «face-to-face», 

проведеного Агентством соціального проектування «Українська проектна 

система» (липень-серпень 2014 р., n=2416, респонденти віком «18+») за 

участі автора.  

У роботі здійснений вторинний аналіз даних досліджень, що 

проводилися українськими та зарубіжними соціологами, зокрема 

моніторингового дослідження Інтернет Асоціації України «Opinion Software 

Media» (2010-2014 рр.); моніторингові дослідження «Стан розвитку 

Інтернету в Україні» міжнародної компанії «Gemius» (2008-2014 рр.); 
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моніторингового дослідження «Global E-Government Survey», проведеного 

The United Nations E-Government Survey (2010-2014 рр.); соціологічного 

дослідження «Рейтинг розвитку Інтернету в країнах світу», проведеного  

World Wide Web Foundation (2012 р.); соціологічного дослідження «Динаміка 

проникнення Інтернету в Україні», проведеного Київським міжнародним 

інститутом соціології (2012 р.). 

Також у роботі здійснений вторинний аналіз даних Державної служби 

статистики України (2004 – 2014 рр.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні 

наукового завдання політичної соціології – концептуалізації феномену 

політичної комунікації в мережі Інтернет та виявленню її впливу на 

суспільно-політичну активність у сучасному українському суспільстві, а 

саме:  

вперше: 

 виявлено і схарактеризовано вплив політичної інтернет-комунікації 

на рівень суспільно-політичної активності та доведено, що громадяни, які 

використовують мережу Інтернет з метою отримання інформації щодо подій 

у країні/світі більшою мірою готові до суспільно-політичної взаємодії та 

конкретних суспільно-політичних дій, ніж ті, хто не використовує мережу 

Інтернет з цією метою; політичні інтернет-комунікації найбільш ефективні 

для підвищення рівня солідарності, взаємодопомоги, об’єднання громадян, 

суспільних та політичних організацій до дій на основі спільних поглядів та 

думок; 

 встановлено безпосередній взаємозв’язок між використанням мережі 

Інтернет як засобу політичної комунікації та суспільно-політичною 

активністю людей;  

 оцінено вплив політичної інтернет-комунікації на рівень суспільно-

політичної активності завдяки запропонованому інтегральному показнику 

суспільно-політичної активності, який складається із коефіцієнта підтримки 

суспільно-політичної події, що відбулася, або відбувається; коефіцієнта 
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участі в суспільно-політичних заходах; коефіцієнта готовності до участі в 

суспільно-політичних заходах; коефіцієнта участі в громадській діяльності; 

коефіцієнта готовності до участі в громадській діяльності;  

 охарактеризовано процес формування  політичної  інтернет-

солідарності як сукупності дій щодо вироблення політичної інформації та її 

поширення через мережу Інтернет, спрямованої на соціальні суб’єкти 

політичної комунікації (користувачі Інтернету, інтернет-спільноти) і такою, 

що повинна забезпечити їх взаємодію між собою та/або із політичними 

акторами на основі довіри й спільності інтересів; 

удосконалено: 

 соціологічну інтерпретацію понять: «політична комунікація», 

«інтернет-комунікація», «політична інтернет-комунікація». «Політичну 

комунікацію» визначено як засіб інформаційної взаємодії політичних акторів 

та суспільства через двосторонній обмін політичною інформацією, який, на 

відміну від інших, оснований на соціокультурних засадах та передбачає 

інтегровані форми політичної взаємодії, що дозволить досягти більшої 

політичної узгодженості та порозуміння у процесі політичної діяльності й 

сформувати на цій основі збалансовану соціально-політичну систему; 

показано, що, крім традиційних функцій, політична комунікація у сучасних 

умовах виконує і такі нові функції, як  узгоджувальна або консолідуюча, 

адаптивна, емоційна. «Інтернет-комунікація» визначається як процес обміну 

інформацією різного змісту (факти, події, новини, ідеї, задуми, погляди 

тощо) та в різних формах (тексти, фото, картини, відео-, аудіозаписи тощо) 

між соціальними акторами через глобальну соціально-комунікативну 

комп’ютерну мережу за допомогою телекомунікаційних засобів, акцентовано 

увагу не тільки на можливості опосередкованого комп'ютером спілкування, а й 

на різноманітність форм взаємодії, яка проявляється у змісті інформації та 

формах її передавання. «Політична інтернет-комунікація» розглядається як 

система дій щодо вироблення політичної інформації, яка відображається в 

певній текстовій, графічній або звуковій формах, щодо її поширення у 
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мережі Інтернет з використанням сукупності технічних засобів, які 

забезпечують її циркуляцію (передавання, обмін, споживання тощо) з метою 

відтворення політичної взаємодії відповідно до інтересів політичних акторів, 

суспільства та індивідів. Результати дослідження дозволили наголосити на 

тому, що відтворення політичної взаємодії у мережі відбувається через 

вироблення політичної інформації, яка характеризується значно більшими 

можливостями представлення та обігу. 

дістало подальший розвиток: 

 схема аналізу розвитку мережі Інтернет та інтернет-аудиторії, яка 

передбачає послідовне здійснення аналізу за чотирма напрямами: оцінка 

стану та тенденцій розвитку мережі Інтернет, дослідження складу та 

структури аудиторії Інтернет, аналіз поведінкових аспектів інтернет-

аудиторії станом на певну дату та у динаміці, дослідження розвитку 

політичної інтернет-комунікації та її інтернет-аудиторії; 

 знання про інтернет-аудиторію, як цільову аудиторію політичної 

комунікації: її соціальний портрет, склад та структуру, поведінку в мережі 

Інтернет; 

 уявлення про стан розвитку мережі Інтернет в Україні: 

телекомунікаційна інфраструктура, розвиток онлайн-сервісів; динаміка 

розвитку інформаційно-комунікативних технологій; темпи залучення нових 

користувачів.  

Практичне значення одержаних результатів і висновків полягає в 

тому, що отримані у ході емпіричного аналізу дані, необхідні для розвитку і 

вдосконалення та використання політичних інтернет-комунікацій 

громадськими та політичними організаціями, державними органами влади з 

метою демократизації української політичної системи, формування 

громадянського суспільства, вдосконалення політичної культури і активності 

громадян.  

Основні положення та висновки дослідження доведені до рівня 

методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що дає можливість 
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політичним акторам приймати обґрунтовані рішення та ефективно 

використовувати політичні інтернет-комунікації. 

Результати досліджень дисертанта було використано у навчальному процесі 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, зокрема при 

викладанні таких навчальних дисциплін: «Соціологія масової комунікації», 

«Комунікації в управлінні соціальними проектами», «Основи теорії соціальної 

комунікації». 

Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватися в 

освітньому процесі у вищій школі при викладанні таких навчальних дисциплін, як 

«Соціологія», «Соціологія комунікації», «Політична соціологія», 

«Комунікативні технології інформаційного суспільства». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати та висновки, що містяться в 

дисертації, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки і положення 

дисертаційного дослідження доповідались на Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми управління» (Київ, 2001 р.); 

VII, VІII та XVIII Міжнародних наукових конференціях «Харківські 

соціологічні читання» (Харків, 2001 р., 2002 р., 2013 р.); Обласній 

конференції молодих вчених «Тобі, Харківщино, – пошук молодих» (Харків, 

2002 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Історія, проблеми та 

необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні» (Львів, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова дискусія: 

питання соціології, політології, філософії та історії» (Одеса, 2015 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні та політичні 

конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі» (Київ, 2015 р.). 

Висновки та основні положення дисертаційного дослідження  

обговорювалися на теоретичних семінарах кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, а також на теоретичному 
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семінарі соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображений у 

10 наукових публікаціях, 6 з яких – у фахових виданнях України з 

соціологічних наук, 1 стаття у зарубіжному періодичному виданні, 3 – тези 

доповідей на конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, 9 підрозділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, 

списку використаних джерел (всього 212 джерел), 4 додатків. Обсяг основної 

частини дисертації – 174 сторінки, список використаних джерел – 22 

сторінки. Текст дисертації містить 16 рисунків, 9 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 

 

 

1.1 Теоретико-методологічні підходи до визначення політичної 

комунікації  

 

Особливе місце в сучасній соціальній науці відводиться політико-

комунікативним проблемам, що зумовлено високою залежністю умов та 

ефективності функціонування політичної системи від розвитку та рівня 

використання політичної комунікації. Сучасні соціально-політичні умови 

характеризуються високим рівнем динамічності, зміною культурних цінностей, 

структурною трансформацією суспільства, що спричиняє посилення суспільного 

дискурсу. Слід зауважити, що в Україні історично склався високий рівень 

відчуження громадян від політичних інститутів. М. Наумова, спираючись на 

результати соціологічних досліджень, відзначає, що за всі роки незалежності 

України щодо жодного політичного інституту не було сформовано позитивних 

очікувань з боку громадян, до того ж низькою є і надалі знижується віра громадян 

в ефективність діяльності фактично всіх державних структур. Чи не найнижчою 

серед політичних та державних інститутів є довіра громадян до політиків та 

політичних партій [135]. Тому за сучасних умов все важливішим стає посилення 

довіри населення до політичних та соціальних інститутів.  

За наведених обставин відбувається зростання ролі політичної комунікації, 

розвитку її каналів та засобів, методів здійснення.  Політична комунікація 

виступає своєрідним соціально-інформаційним простором політики [45]. Її роль у 

політичному житті суспільства порівнянна, на думку французького соціолога Ж.-

М. Коттре, зі значенням кровообігу для організму людини [3, с. 10]. Зі змістовної 

сторони цей процес, що пов’язує політичну сферу, являє собою взаємодію 
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різноманітних інформаційно-комунікативних систем, тобто сукупність зв’язків і 

відносин, які формуються навколо того чи іншого стійкого потоку повідомлень, 

пов’язаних з вирішенням певного кола завдань [45]. 

Роль та важливість політичної комунікації в сучасному суспільстві 

зумовили активну наукову дискусію щодо її предметно-сутнісного змісту. 

Найбільш відомими та тими, що найчастіше цитуються під час дослідження 

розвитку комунікації в цілому та політичної комунікації зокрема, у сучасних 

наукових джерелах є роботи Р.-Ж. Шварценберга [196], Л. Пая [20], Ж.-М. Коттре 

[3], Г. Ласуелла [12], Р. Бреддока [1], Н. Вінера [58], К. Шеннона [22], У. Вівера 

[22], М. Дефлера [4], К. Дойча [81] та інші, які розвивали теорію комунікації, її 

моделі, техніко-технологічні аспекти; формували першооснови політичної 

комунікації, а також її моделі та канали.  

Першоосновою розвитку теорій політичної комунікації є теорії 

комунікативних підходів до соціальних явищ. Ураховуючи широке визнання в 

колах науковців та фахівців підходу Р. Крейга до розуміння сутності комунікації, 

на увагу заслуговують виділені ним сім традицій [62]: 1) риторична – комунікація 

як практичне мистецтво розмови; 2) семіотична – комунікація як міжсуб’єктна 

взаємодія, опосередкована знаками; 3) феноменологічна – комунікація як 

проживання досвіду іншого; 4) кібернетична (трансмісійна, процесно-

інформаційна) – комунікація як процес передавання та обробки інформації; 

5) соціально-психологічна – комунікація як експресія, взаємодія та вплив 

суб’єктів один на одного; 6) соціокультурна – комунікація як відтворення або 

виробництво соціального порядку; 7) критична – комунікація як дискурсивна 

рефлексія. Таким чином, автором було сформовано об’ємне, стереоскопічне 

бачення феномена комунікації як предмета наукового пізнання [62, с. 79].  

Більшість проблем, які характерні для політичної комунікації, 

розглядаються в усіх наведених традиціях вивчення комунікації. Наприклад, 

риторична традиція приділяє увагу важливим соціальним потребам, що 

потребують колективного обговорення та оцінки, семіотична – розбіжності точок 

зору, феноменологічна – проблемам людських відносин, кібернетична – 
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порушенням функціонування в системі, соціально-психологічна – управлінню для 

досягнення результату, соціокультурна – конфліктам, критична – пануванню. 

Слід відзначити важливу тезу Д. Гавра про те, що комунікативна дія має 

соціальну природу і може розглядатися як соціальна дія. У цьому контексті 

особливої важливості набуває теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса, відповідно 

до якої комунікація є синтезом раціональності соціальної дії та інтеракції. Її зміст 

зводиться до взаємодії щонайменше двох суб’єктів за допомогою мови, яка 

породжує взаємодію і взаємопорозуміння. Важливість висновків Ю. Хабермаса 

полягає в необхідності ставити питання і відкрито обговорювати наявні 

розбіжності задля досягнення справжнього взаєморозуміння, що радикально 

відрізняється від соціокультурного підходу, за яким комунікація розглядається як 

символічний процес, що виробляє та відтворює соціальність як таку. Це визначає 

умови для спільного існування й спільної діяльності, але не вирішує 

суперечностей, без чого політична комунікація взагалі існувати не може. Отже, 

з’являється необхідність сполучати різні аспекти комунікаційних традицій у 

процесі політичної комунікації, а враховуючи постійну трансформацію сучасних 

методів і підходів, зумовлених, у тому числі, розвитком інформаційних 

технологій, виникає потреба розглядати різні теоретичні підходи. Різноплановість 

та різноаспектність теорій комунікацій зумовила певним чином і різноманітність 

теорій політичної комунікації.  

Базовою основою розуміння сутності політичної комунікації є природа 

комунікації взагалі. А. Черних у виданні «Соціологія масових комунікацій» 

розглядає комунікацію як механізм спілкування, процес взаємодії, а інформацію, 

що при цьому передається, – змістовний бік повідомлення [189, с. 27]. Таким 

чином, політична комунікація характеризується щонайменше двома аспектами: 

механічним (процесним) та інформаційним.  

З огляду на достатнє висвітлення історичних аспектів формування теорії 

політичної комунікації [25; 27; 55; 98; 160; 179; 200], вважаємо за необхідне більш 

глибоко дослідити понятійно-категоріальний інструментарій, сформований з 
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початку ХХІ сторіччя. Огляд наукових публікацій показав відсутність єдиного 

підходу до розгляду змісту та сутності поняття «політична комунікація». 

У вузькому розумінні, спираючись на те, що комунікація – це процес обміну 

інформацією, І. Чарських розглядає політичну комунікацію як різну за 

цілеспрямованістю, різноманітністю та багатошаровістю форму обміну 

інформацією між учасниками політичного процесу, наголошуючи на тому, що 

через інформацію вона впливає на зміни в балансі впливовості суб’єктів 

політичної дії та їх можливості досягати свої цілі, обстоювати інтереси та ідеали 

[187].  

Дотримуючись такого підходу, Т. Кадлубович розкриває сутність 

політичної комунікації як провідника політичної інформації через сукупність 

різноспрямованих повідомлень, обмін якими ведеться на горизонтальному та 

вертикальному рівнях за допомогою прямого та зворотного зв’язку між різними 

суб’єктами політики та не зводиться лише до діяльності засобів масової 

інформації. Особливість даного підходу характеризує політичну комунікацію як 

діалогічну сутність, зумовлену зворотними зв’язками між різними суб’єктами 

політики, що формуються під час обміну інформацією. Слід погодитися із 

думкою автора й про те, що значною мірою дієвість політичної комунікації в 

сучасних умовах залежить від обсягу й характеру інформації, яка щоденно 

подається аудиторії, від своєчасності, оперативності й постійності передання цієї 

інформації, від яскравості показу й розкриття суспільно-політичних процесів [98]. 

Але тут слід ураховувати такі важливі риси інформації, як правдивість, 

надійність, об’єктивність у ракурсі відповідності дійсності, оскільки наявність 

неправдивих чи оманливих фактів, у разі їх з’ясування, може не тільки негативно 

вплинути на сприйняття суспільством політичних подій, а й дестабілізувати 

політичну систему. 

Розглянуті підходи можна об’єднати та охарактеризувати як інформаційно-

комунікативний підхід, що є абсолютно виправданим для розкриття сутності 

політичної комунікації, оскільки саме інформація виступає передумовою дій у 

політичній системі, а обмін нею між різними її учасниками і є ресурсом взаємодії. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Таким чином, політична комунікація виконує важливу інформаційну функцію, але 

її сутність значно ширша, ніж передавання та обмін інформацією, що потребує 

аналізу інших підходів до розгляду її предметно-сутнісного змісту. 

Розглядаючи проблеми функціонування політичної комунікації в 

українському суспільстві, О. Анісімович-Шевчук дотримується системного 

підходу. На думку автора, політична комунікація є необхідним 

системоутворюючим чинником політичного життя, що пов’язує різні частини 

суспільства і дає їм можливість функціонувати, аби забезпечити стійкість, 

консолідованість політичної системи як цілісного утворення, та безперервно 

взаємодіє (співпрацює) з суспільством [27]; при цьому особлива роль відводиться 

політичній інформації. Відповідно до обраного наукового підходу, який 

ґрунтується на принципі системності, О. Анісімович-Шевчук відзначає, що 

структура системи політичної комунікації твориться за допомогою трьох систем: 

1) політичної системи; 2) системи засобів комунікацій; 3) суспільної системи. 

Слушною є думка автора про те, що політична комунікація – це важлива 

складова, яка забезпечує внутрішній зв’язок елементів політичної системи та 

зовнішню взаємодію із суспільством. 

Слід виділити особливості авторського підходу М. Сомова, на думку якого 

політична комунікація – особливий, окремий випадок комунікації, що являє 

собою інформаційну взаємодію політичних акторів один з одним і соціальним 

середовищем, є атрибутом, невід’ємною властивістю політичної діяльності [166]. 

Для дослідження політичної комунікації автор застосував системно-структурний 

підхід [166], відповідно до якого її розглянуто на інституційному, змістовному, 

технологічному, модернізаційному рівнях, що дозволило М. Сомову виділити 

нормативно-правовий аспект, особливості орієнтирів певної групи суб’єктів 

політичної комунікації, провести ґрунтовний аналіз механізмів взаємодії, 

означити напрями трансформаційних, у тому числі інформаційних та технічних 

перетворень політичної комунікації.  

Підтвердженням ідеї взаємодії політичної системи із суспільною через 

комунікації є підхід В. Бебика, який вважає політичну комунікацію своєрідним 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%97.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%97.$
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соціально-інформаційним полем політики, що поєднує всі компоненти політичної 

сфери суспільства та структурує політичну діяльність [37]. Справді, саме через 

комунікації члени суспільства отримують інформацію, відповідно до якої 

формується їхня думка, ставлення до тих чи інших політичних сил, політичних 

діячів, політичного курсу в країні. 

Взаємозв’язок і взаємовпливовість політичної комунікації на різних 

учасників політичної діяльності є центральною тезою, що проголошується 

М. Рижковим та А. Носенко, які визначають політичну комунікацію як 

комунікацію, що здійснюється політичними акторами й одночасно є спрямованою 

на них, містить їхній стиль, знання, мотиви, цінності та орієнтири [156]. Виходячи 

з цього, з одного боку, учасники політичного процесу можуть формувати й 

впливати на політичну думку в суспільстві, а з іншого – їхня позиція може 

залежати від інформаційної настанови, що склалася або може скластися в 

політичній системі. 

Група вчених, серед яких О. Кабачна, Л. Посикера, А. Романюк, М. Сомов, 

Ю. Тищенко, Д. Товмаш [97; 127; 159; 166; 178; 179], розглядають політичну 

комунікацію передусім як процес взаємодії. 

Достатньо лаконічно, у межах процесного підходу, надають визначення 

політичної комунікації Л. Семенова, розглядаючи її як сукупність процесів 

передавання та сприйняття інформації будь-якого виду (словами, діями, оцінками, 

значеннями, цінностями тощо) в рамках політичної системи, між політичною 

системою і суспільством [163], та А. Романюк, який політичну комунікацію 

характеризує як процеси вироблення, передавання та обміну політичною 

інформацією, яка структурує політичну діяльність і надає їй нового значення 

[159]. 

Близьким до цих є визначення Л. Посикери, за яким політична комунікація 

– це постійний процес передавання політичної інформації, завдяки чому політичні 

тексти циркулюють поміж різними елементами політичної системи, а також між 

політичними і соціальними системами. До цієї групи авторів також слід віднести 

К. Саркісову, яка вважає, що політична комунікація – це процес передавання 
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політичної інформації, завдяки якому вона циркулює від однієї частини 

соціальної спільноти до іншої (горизонтальна комунікація) та між політичною і 

соціальною системами (вертикальна комунікація) [161]. Таким чином, саме 

політична комунікація сприяє формуванню спільнот із єдиними політичними 

поглядами, вона може їх об’єднувати та спонукати до спільних дій. Даний аспект 

політичної комунікації ще недостатньо відпрацьований через відсутність 

ефективних інструментів її здійснення. 

На смисловому аспекті взаємодії суб’єктів політики шляхом обміну 

інформацією в процесі боротьби за владу або її здійснення ґрунтується підхід 

О. Карчевської та Г. Агафонової, які пов’язують політичну комунікацію із 

цілеспрямованим передаванням і вибірковим прийомом інформації, без якої 

неможливий рух політичного процесу [102]. Таким чином, політична комунікація 

становить невід’ємну складову політичної системи й водночас сама є певною 

системою, що складається із різних форм взаємодій, серед яких В. Темерівський 

відзначає інтегровані формальні та неформальні, вербальні та невербальні, 

горизонтальні та вертикальні, міжособистісні та масові способи взаємодії [176]. 

Як процес, що охоплює політичну сферу життя людини, за посередництва 

якого відбувається спілкування між органами влади, політичними партіями, 

громадськими організаціями і рухами, посадовими особами, виборцями та 

населенням, системну політичну комунікацію розглядає Ю. Тищенко [178, с. 10]. 

Наголос на можливості спілкування між політичними суб’єктами та об’єктами 

політичної комунікації свідчить про її двоспрямованість: вона може відбуватися 

як у напрямі «влада-політика-громадянин», так і в напрямі «громадянин-політика-

влада», що є свідченням можливості впливу й суспільства на політику. Але, на 

нашу думку, такий вплив залежить від рівня розвитку громадянського суспільства 

та можливий лише за умов наявності в суспільстві сильних та спроможних до 

цього груп, спільнот. Особливість авторського підходу Ю. Тищенко полягає в 

тому, що автор налагоджену політичну комунікацію вважає інструментом 

легітимації політичних утворень у суспільстві, що є невід’ємною частиною 

інституалізації демократії та її консолідації, але для цього має функціонувати 
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налагоджений механізм взаємодії влади і суспільства, що спричиняє необхідність 

розвитку засобів політичної комунікації, передусім доступних як для окремої 

людини, так і для суспільних груп й організацій, щоб вони могли донести до 

чинної влади проблеми, які потребують владного розв’язання. 

Розвиваючи генезу «політичної комунікації», К. Кузьміна визначила 

політичну комунікацію як короткочасний або довготривалий безпосередній 

(прямий) або опосередкований (через технічні засоби) зв’язок політичних 

суб’єктів між собою або з іншими зацікавленими або залученими суб’єктами з 

метою передавання політичної чи іншої інформації у вигляді повідомлення, що 

містить встановлений комунікатором сенс, який спонукає адресата до дії, що має 

політичне значення або політичний наслідок [114]. Особливістю її підходу є 

визначення часових меж політичної комунікації, різноманітність видів контактів, 

учасників політичного процесу. Автор наголошує на завданнях політичної 

комунікації, які полягають не просто в наданні та обміні інформацією, а в її 

призначенні – вона має спонукати одержувачів до потрібних комунікаторові дій. 

Таким чином, формується інформаційне поле, спільне як для адресата, так і для 

комунікатора, що об’єднує їх двостороннім або зворотним від адресата до 

комунікатора зв’язком.  

І. Бронников відзначає, що політична комунікація є ресурсом, за допомогою 

якого суб’єкти та/або об’єкти політики отримують можливість діяти, відповідно 

до своїх завдань і намірів як у реальному, так і у віртуальному середовищі, а її 

сутність розкриває як безперервний процес створення, трансляції та обігу 

політичної інформації, яка структурує діяльність акторів за допомогою природних 

та/або електронних комунікаційних каналів [44, с. 9]. Безперервність процесу 

політичної комунікації вважаємо важливим принципом на сучасному етапі, 

оскільки лише за такої умови можна сподіватися на високу активність суспільства 

в політичному процесі; при цьому діяльність акторів має куруватися та 

координуватися в необхідному напрямі, що сприятиме досягненню поставлених 

цілей. 
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Проведений аналіз свідчить, що найпоширенішим є процесний підхід до 

сутності політичної комунікації, відповідно до якого політична комунікація 

розглядається як безпосередня діяльність із вироблення та розповсюдження 

інформації з метою формування певної суспільної думки, необхідної політичним 

акторам для завоювання, утримання і використання влади на мікрорівні та 

забезпечення управління політичною системою на державному рівні [151].  

Водночас згадані вище автори залишають поза увагою такий важливий 

аспект, як суперечливість політичної комунікації, який не тільки забезпечує 

функціонування частин суспільства, а й передбачає переважання впливу 

політичної системи над суспільством через маніпулювання, в окремих випадках 

надмірне, що в результаті може призвести до відриву суспільних цінностей від 

політичних, а це, у свою чергу, – до соціальної напруженості, назрівання 

конфліктів.  

Тому дедалі більше науковців у галузі соціології, політології та філософії 

наголошують на поглибленні соціального аспекту політичної комунікації, 

вбачаючи при цьому все більше зростання впливу людського чинника. Політична 

комунікація є невід’ємним атрибутом суспільного життя та інструментом 

управління соціумом, роль якого на сучасному етапі трансформаційних процесів 

стрімко посилюється. І. Бронников справедливо відзначає, що сучасне 

суспільство стає все більш залежним від комунікації, від її соціальної складової. У 

певному плані кожна соціальна дія може бути розглянута як комунікативна, що 

містить і виражає певну інформацію [44, с. 8]. 

У ракурсі соціального аспекту, пов’язуючи зміни політичних цінностей зі 

змінами загальносоціальних цінностей, розглядають політичну комунікацію 

М. Грачов, О. Кабачна, А. Клячин, О. Ромашко, М. Сомов, Д. Товмаш, 

Д. Шидловський [73, 97, 105, 160, 165, 179, 200]. 

М. Грачов справедливо зауважує, що політична комунікація як атрибут 

особливого типу людської діяльності – діяльності політичної – є окремим 

випадком соціальної комунікації і тому містить як загальносоціальні, так і 

специфічні, власне політичні риси. З огляду на це він пропонує розглядати 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9A.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%9E.$
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політичну коммунікативістику як область політичної науки, щодо якої 

метатеорією виступає соціологія комунікації. При цьому сутність політичної 

комунікації М. Грачов розуміє як інформаційний вплив політичних акторів один 

на одного і навколишнє соціальне середовище (суспільство) з приводу влади, 

владно-управлінських відносин і вважає її атрибутом, тобто необхідною, 

істотною, невід’ємною властивістю політичної діяльності [79]. На відміну від 

традиційного процесного підходу, відповідно до якого політична комунікація 

вважається допоміжним, в окремих випадках технічним елементом, що забезпечує 

обмін інформацією між учасниками політичного процесу, М. Грачов наголошує 

на специфічній формі інформаційної взаємодії, внаслідок якої в політичне 

середовище потрапляють різноманітні смислові настанови, які мають вплинути на 

думки, поведінку тих, кого інформують, оскільки саме ці аспекти становлять 

стрижень владно-управлінських відносин у суспільстві. Тим самим він доводить 

невід’ємність та необхідність політичної комунікації як атрибута політичної 

діяльності. Центральна теза підходу М. Грачова полягає в акцентуванні на 

зростанні ролі зворотного зв’язку в процесах політичної комунікації, що 

породжує трансформацію від монологової до діалогової моделі, внаслідок чого 

підкреслюється і виникає необхідність технічного розвитку процесів політичної 

комунікації в межах перетворення соціально-політичної діяльності, оскільки 

монологові моделі вже не є ефективними.  

О. Кабачна політичну комунікацію також розглядає загалом як один із 

різновидів соціальної комунікації, що здійснюється в суспільстві. При цьому 

дослідниця відзначає, що її систему складають учасники процесу комунікації, 

серед яких виділяє різні політичні сили (партії, блоки, об’єднання, рухи тощо), 

представників органів влади різного рівня, ЗМІ як активного посередника 

процесу, групи населення і медіаторів, а також різноманітні інформаційні потоки, 

пов’язані з політичним життям міста, країни, світу [97]. Із висновків автора видно 

значну роль людини як головного учасника політичної комунікації. 

У цьому ракурсі Д. Товмаш також абсолютно справедливо зазначає, що 

людський фактор у політиці виражається не тільки в діяльності й характері 
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соціально-політичних відносин людей, але й у їхній соціальній психології, 

політичній культурі [179, с. 10], вважаючи при цьому за необхідне спиратися на 

соціокультурні механізми і тенденції епохи в процесі політичної комунікації, 

перетворюючи її з алгоритмізованого та схематичного процесу взаємодії на 

творчу, індивідуалізовану діяльність. За результатами дослідження історичності 

політичної комунікації [179, с. 33–58] автор довів, що соціальний зміст політичної 

комунікації в різні періоди розвитку людства залишався незмінним – реалізація 

панування тих чи інших соціальних сил [179, с. 58]. Отже, можна констатувати: 

сила впливу, місце та роль певної політичної сили в суспільстві, результати її 

діяльності, а також сприйняття електоратом значною мірою залежатимуть від 

зусиль щодо форм організації та інтенсивності взаємодії об’єктів та суб’єктів 

політичної комунікації. У цілому для трактування сутності політичної комунікації 

Д. Товмаш застосовує процесний підхід, розглядаючи її як здатність до організації 

суспільного простору, в якому соціальні суб’єкти отримують змогу як обирати 

форми ефективної взаємодії, так і творити спроможність саморегуляції розвитку 

соціуму. 

Позитивної оцінки з точку зору використаного соціологічного підходу до 

дослідження політичної комунікації заслуговує М. Сомов, який на основі 

соціологічного дослідження встановив найбільш активні форми комунікації для 

населення, визначив оцінку діяльності органів влади, дослідив сприйняття 

молоддю інформації щодо суспільних та політичних проблем та виокремив 

інструменти формування політичних переваг [165]. Загалом дослідження 

політичної комунікації як соціального феномену дозволило М. Сомову 

сформулювати концептуальний висновок про те, що політична комунікація є 

важливим інструментом встановлення та налагодження зв’язків, які необхідні 

владі на всіх рівнях (інституційному, технологічному, змістовному, 

модернізаційному). 

А. Клячин наголошує на тому, що під час політико-комунікаційного 

процесу відбувається трансформація тлумачень політичних цінностей учасників 

цього процесу [105], внаслідок чого можна констатувати, що саме політична 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9A.$
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комунікація має виконувати функцію формування політичної цінності на основі 

узгодження цінностей політичної влади та громадянського суспільства, а для 

цього вже недостатньо традиційних засобів комунікації (ЗМІ, комунікацій через 

організації, через неформальні контакти). Позицію А. Клячина, який акцентує на 

необхідності узгодження цінностей політичної влади та громадянського 

суспільства в процесі маркетингової комунікації, підтримує О. Ромашко, 

розглядаючи політичну комунікацію як одну із передавальних ланок між 

окремими структурами і сегментами соціуму, він зазначає, що її зміст в ідеалі має 

відображати і конвенційно узгоджувати суспільні уявлення про фундаментальні 

цінності даного народу, його історичну генезу та роль у геополітичних процесах 

сьогодення [160].  

Саме політична комунікація сприяє забезпеченню умов для розуміння 

людиною політичних процесів, що відбуваються; змінам, до яких вони 

призводять; визначає особливості та відмінності на сучасному етапі від минулих; і 

головне – зростає роль конкретної людини через накопичення певного 

політичного досвіду, тобто людина може виступати як об’єктом, так і суб’єктом 

дії. Таким чином, відбувається політична соціалізація, яку Н. Шеременко в 

широкому розумінні розглядає як процес пізнання протягом усього життя 

людини, оскільки зміни і розвиток як політичних реалій, так і ролі та місця 

конкретної людини в них, потребують постійного засвоєння і накопичення 

особистістю нового політичного досвіду [198]. При цьому необхідно наголосити 

на зростанні ролі суспільства в цілому та кожного індивіда зокрема в політичних 

комунікаційних процесах. Усе більша задіяність особистостей, соціальних груп, 

спільнот у політичних комунікаціях спричиняє необхідність використання 

соціологічних методів та підходів, що уможливить ефективніше вивчення 

процесів функціонування та розвитку засобів політичної комунікації в контексті 

їх впливу на суспільство, зокрема формування суспільної політичної думки. 

Одним із напрямів розвитку політичної комунікації, що набуває 

актуальності, є соціокультурний підхід, відповідно до якого на перший план 

виходять соціокультурні аспекти. За такого підходу політична комунікація 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9A.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%20%D0%9C.$
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функціонує на основі взаємодії людей з урахуванням цінностей, норм, 

особливостей, звичок, традицій, орієнтацій тощо. С. Шомова зауважує, що 

соціокультурний ракурс дослідження політичних проблем виникає тоді, коли 

культура, її елементи, категорії та цінності починають розглядатися як фактор, що 

має першорядне значення для механізмів політичної діяльності [204]. 

О. Заславська пояснює важливість використання соціокультурного 

методологічного інструментарію під час аналізу політичної комунікації 

необхідністю урахування специфічності соціокультурних явищ, що сприятиме 

більш реальному усвідомленню політичної реальності, та певного культурного 

життя [87]. Автор відзначає, що кожна культурна цінність наділена властивими їй 

ментальністю, релігійними, економічними, політичними, правовими та іншими 

відносинами, типами особистості, домінуючими формами соціальних відносин, 

політичної взаємодії [87]. Тим самим феномен політичної комунікації набуває 

розширеної конфігурації: від «політика-комунікація-соціум» вона перетворюється 

на «політика-комунікація-соціум-культура». На наш погляд, це є абсолютно 

виправданим, оскільки лише відповідна до сформованої культури політична 

комунікація може бути зрозумілою для суспільства, близькою до його соціальних 

та духовних засад. Вважаємо, що лише за цих умов вона може досягти ефективної 

політичної взаємодії, сприяючи підвищенню політичної активності.  

Слід зауважити, що внаслідок політичної взаємодії, заснованої на 

соціокультурному підході, стає можливим і формування нових культурних 

цінностей, політичних поглядів, тобто сама політична комунікація може 

виступати інструментом формування таких культурних цінностей та норм, які в 

майбутньому відповідатимуть інтересам суспільства. Як відзначають 

О. Карчевська та Г. Агафонова, соціокультурний підхід до політичної комунікації 

для суспільства є передусім механізмом адаптації до політичної реальності, а для 

влади – способом реалізації політичної комунікації [102]. Варто погодитися з 

авторами в тому, що соціокультурний ракурс дослідження політичної комунікації 

набуває первинного значення для механізмів політичної діяльності, він зменшує 

проблеми морально-етичних засад у процесі політичної взаємодії. На 
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підтвердження цього наведемо думку О. Трухачова, який вважає, що на перший 

план виходять соціокультурні та ідейно-політичні чинники, за допомогою яких 

масово-комунікаційна складова набуває відповідного, потрібного певним 

політичним акторам, політичного забарвлення [181].  

Оскільки сприйняття політичної комунікації відбувається у свідомості 

людини, культурологічний підхід через традиції, звичаї, уявлення, переконання, 

цінності, орієнтації тощо надає можливість більш глибокого сприйняття процесу 

політичної комунікації. Таким чином, слушною є думка про те, що сфера 

політичних комунікацій створює власне середовище, з яким має справу людина, 

певним чином змінює її політичну культуру і свідомість, конституює її 

життя [77].  

Слід погодитися із С. Шомовою в тому, що саме увага до закономірностей, 

тенденцій і механізмів впливу політичної культури на комунікативні системи 

сприятиме отриманню позитивної реакції суспільства [204]. Автор комплексно 

розглядає політичну комунікацію як складний, поліфункціональний і 

багатоскладовий процес встановлення осмислених і цілеспрямованих контактів 

між різними учасниками політичного життя суспільства на засадах 

соціокультурного механізму, який, на її думку, найбільш підходить цілям 

комунікативного акту й дає найвищу ефективність результатів за рахунок 

грамотного й адекватного урахування соціокультурних тенденцій, 

соціокультурних характеристик аудиторії та її специфіки, а також професійного 

використання соціокультурних технологій політичного комуніціювання. 

Серед головних соціокультурних тенденцій, які формуються наразі в 

суспільстві, слід відзначити [73; 78; 97; 105; 160; 165; 179; 195; 200]: 

 посилення людського чинника в політико-комунікативних процесах, 

внаслідок чого передання інформації трансформується у взаємний вплив та 

взаємну зумовленість політичної культури та політичної комунікації; 

 актуалізацію принципів системності та комплексності сучасної 

політичної комунікації, що забезпечуватимуть її ефективність; 
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 можливість використання універсальних культурних засобів (міф, 

ритуал, простір, час, історія, традиції, звичаї) як інструментів політичного впливу; 

 прагнення до демасифікації та персоналізації політичного звернення 

задля подолання чинника анонімності масової політичної комунікації; 

 можливість одночасного використання різноманітних способів 

взаємодії, що сприятиме розвитку інтегрованої форми політичної комунікації. 

Означені тенденції зумовлюють необхідність у процесі політичної 

комунікації зосередження на взаємодії політичних акторів із суспільством, на 

зв’язках і відносинах, заснованих на культурних цінностях. Тому 

соціокультурний підхід зумовлює ефективні та зрозумілі для більшої частини 

суспільства інструменти вирішення виникаючих проблем, засоби врегулювання 

конфліктів, методи взаємодії влади та опозиції, влади та суспільства, а також 

сприяє формуванню норм політичної поведінки. 

Саме з точки зору соціального підходу політична комунікація впливатиме 

на соціокультурний простір, який через фундаментальні поняття, культурні та 

соціальні чинники, певні цінності відображатиметься на формуванні політичного 

простору.  

Проведений теоретичний аналіз показав наявність значної кількості 

підходів до розуміння сутності поняття «політична комунікація». Слід 

виокремити щонайменше два найпоширеніших підходи – процесний, суть якого 

зводиться до безпосередньої діяльності щодо вироблення та доведення політичної 

інформації, та інформаційно-комунікаційний, центральною тезою якого є 

взаємодія та взаємовплив суб’єктів та об’єктів політичної комунікації; також 

виявлено ціннісний, системний, системно-структурний, структурно-процесний та 

соціокультурний підходи. Останній набуває все більшої важливості та 

актуальності, оскільки науковцями доведено, що його використання сприятиме 

ефективнішій взаємодії суб’єктів та об’єктів політичної комунікації і можливості 

досягнення її мети через соціальну спрямованість політичної діяльності суб’єктів 

відповідно до культурних цінностей. 
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Розглянуті вище підходи до трактування сутності політичної комунікації 

дозволяють зробити низку важливих висновків стосовно того, що політична 

комунікація: 

 є необхідною умовою розвитку політичної системи та політичної 

діяльності у країні; 

 є провідником політичної інформації (сукупності знань, повідомлень 

про явища, факти та події політичної сфери суспільства [63]); 

 через інформацію пов’язує політичну систему із соціальною, 

уможливлює їх взаємодію; 

 зумовлює політичну ситуацію й може впливати на неї; 

 має надалі вивчатися на межі соціальних та політичних наук; 

 є інструментом підвищення суспільної активності та формування 

політичної свідомості. 

Погоджуючись із думкою Ю. Ганжурова про те, що політичну комунікацію 

слід досліджувати як науку про мистецтво досягнення гармонії, кооперації 

інтересів суспільства на засадах інформаційної толерантності та прозорості, 

пропонуємо авторське визначення [63]. Предметно-сутнісний зміст політичної 

комунікації вважаємо за необхідне розглядати як засіб інформаційної взаємодії 

політичних акторів та суспільства через двосторонній обмін політичною 

інформацією, оснований на соціокультурних засадах, що дозволяє досягти 

політичної узгодженості та взаєморозуміння у процесі політичної діяльності й 

сформувати на цій основі збалансовану соціально-політичну систему. 

Як структурна складова політичної системи політична комунікація виконує 

низку важливих функцій. Як і сутність політичної комунікації, її функціональний 

механізм (під яким пропонуємо розуміти сукупність функцій політичної 

комунікації, що визначають процеси політичної комунікації) характеризується 

наявністю наукової дискусії як щодо кількості функцій, так і до їх інтерпретації. 

О. Шиманова чітко виділяє основні п’ять функцій політичної комунікації, 

серед яких інформаційна, регулятивна, функція політичної соціалізації, 

інтеграційна, мотиваційна [202]. Виходячи з цього підходу, реалізуються такі 
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основні аспекти політичної комунікації, як поширення необхідних знань про 

елементи політичної системи та їх функціонування у вигляді політичної 

інформації; налагодження взаємодії як між елементами політичної системи, так і з 

громадянським суспільством; встановлення важливих і необхідних норм 

політичної діяльності та політичної поведінки; об’єднання громадян або їхніх 

поглядів; спонукання до певних дій у політичному процесі. Такої ж думки, за 

винятком інтеграційної функції, дотримується І. Биков [55]. Але поза увагою 

авторів залишилась важлива маніпуляційна функція, яка вважається потужним 

інструментом цілеспрямованого, але прихованого впливу на свідомість об’єктів 

політичної комунікації і поведінку мас. Маніпулювання в процесі політичної 

комунікації ефективно використовується в боротьбі за владу, намаганнях 

утримати її, посилити вплив у політиці. 

На підтвердження цього можна навести дослідження О. Носа та С. Паулова 

[138, 141]. На думку О. Носа, політична комунікація виконує інформаційну, 

регулятивну, маніпулятивну функції, а також функцію соціалізації. Він наголошує 

на переважанні маніпулятивної функції, яка відповідає за формування 

громадської думки, пояснюючи це тим, що маніпуляція вважається одним із 

засобів встановлення консенсусу між правлячою елітою та керованими масами, 

якщо вона використовується цими елітами. Або ж засобом, за допомогою якого 

контреліти борються за громадську думку, а отже, і за владу. Тобто, головна мета 

маніпуляції – підтримка або досягнення легітимації влади [138]. Автор 

справедливо підкреслює, що зростання значення громадської думки спричиняє 

перетворення маніпуляції на важливий засіб управління та досягнення політичних 

цілей. Необхідно уточнити, що потреби в маніпуляції зростають у міру залучення 

керованих мас у політичний процес, тому завданням політичної комунікації стає 

прискорення чи посилення політичної соціалізації, формування політичної 

самосвідомості, й лише за цих умов актуалізується маніпулятивна функція 

політичної комунікації. 

С. Паулов, розглядаючи інтеграційну, інформаційну, соціалізаційну, 

регулятивну функції, а також функції формування суспільної думки, зворотного 
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зв’язку й передписання [141, с. 242], наголошує на двох найважливіших функціях 

політичної комунікації: функції зворотного зв’язку та маніпуляційній, 

аргументуючи це тим, що знання актуальних процесів у суспільстві дозволить 

адекватно оцінити результативність політичного керівництва, а також від 

формування суспільної думки внаслідок впливу політичної комунікації відповідно 

до бажаних для влади стереотипів та моделей політичної поведінки залежатимуть 

можливості ефективно здійснювати владні функції [141, с. 238].  

Безсумнівно маніпуляційна функція є засадничою, але й на цьому не 

вичерпано всіх проявів політичної комунікації в політичній діяльності. На 

підтвердження цього розглянемо інші підходи. 

Серед зарубіжних авторів на увагу заслуговує класифікація функцій Д. Мак-

Квейла [122], на думку якого політична комунікація виконує такі функції, як 

інформаційна, кореляційна, континуїтивна, розважальна та мобілізаційна. Якщо 

сутність інформаційної функції є зрозумілою, то інші потребують пояснення. 

Сприяння політичної комунікації інтерпретації повідомлень, забезпечення 

підтримки владі та нормам, соціалізацію, координацію зусиль суб’єктів, фіксацію 

соціальних статусів і пріоритетів Д. Мак-Квейл пояснює виконанням кореляційної 

функції, яка деталізує залежність політичних подій та їх наслідків, які 

проявляються в підтримці чи не підтримці влади, скоординованості чи 

розрізненості відповідних дій суб’єктів тощо. 

О. Заславська відзначає, що саме через кореляційну функцію забезпечується 

координація різних форм політичної діяльності та політичної участі [87, с. 90]. 

Отже, ця функція характеризує здатність політичної комунікації до впливу на 

суб’єктів, внаслідок якого вони мають діяти відповідно до інтересів політичних 

акторів.  

Д. Мак-Квейл розкриває континуїтивну функцію політичної комунікації як 

спроможність трансляції домінуючої культури та підтримання спільності 

соціальних цінностей [122]. Вважаємо, що саме спільність соціальних цінностей у 

цій функції є цінним наслідком політичної комунікації, оскільки вона передбачає 

формування цілих спільнот, груп та інших громадських утворень, які разом 
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підтримуватимуть спільність соціальних цінностей та діятимуть відповідно до 

настанов політичної інформації під час політичної комунікації. 

Ураховуючи негативне ставлення до політичних процесів, їх ігнорування та 

неучасть у політичному житті значної частки населення України, важливою слід 

визнати розважальну функцію політичної комунікації. Популярність суспільно-

політичних програм, політичних шоу та насичення ними теле- та радіоефірів є 

безсумнівною. Дивляться їх чи ні, але знають понад 80% дорослого населення. Ці 

факти підтверджують соціологічні дослідження, відповідно до результатів яких 

найбільш відомими суспільно-політичними програмами в Україні є «Шустер 

Live» на Першому національному з ведучим Савіком Шустером і «Велика 

політика» з Євгеном Кисельовим на Інтері, адже знають ці передачі 84% і 80% 

опитаних, відповідно [139]. Однією з репрезентативних форм політичної 

комунікації, яка виконує й функцію реклами, є політичний анекдот [107]. 

Оскільки він передбачає висміювання окремих політиків, політичних подій і 

характеризується комічним ефектом, то його можна вважати інструментом, що 

пом’якшує політичну дійсність. Політичний контекст розважальних шоу, зокрема 

«КВК», «95 квартал» та інших, також ослаблює негативні настрої в суспільстві.  

А. Романюк у цьому аспекті називає цю функцію не розважальною, а 

релаксаційною, такою, що проявляється в розважанні населення за допомогою 

інформації. Основна мета – привернення уваги. Останнім часом дедалі частіше 

серйозна політична інформація набуває певного розважального характеру [159]. 

Але така назва не відповідає змісту цієї функції, оскільки релаксація 

розглядається з фізіологічної точки зору як засіб покращення фізичного та 

емоційного самопочуття, який приводить до поліпшення загального стану, 

накопичення енергії та кращої концентрації. Отже, коректніше називати її 

розважальною. 

Таким чином, погоджуючись із Д. Мак-Квейлом, доцільно визнати 

розважальну функцію політичної комунікації, оскільки дійсно політичні, 

розважальні шоу із політичним забарвленням, політичні анекдоти можна вважати 

засобами політичної комунікації, які певною мірою сприяють відпочинку та 

http://tyzhden.ua/News/59257
http://kulturolog.org.ua/i-conference/2012/109-infconf2012/546-romaniuk.html
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послабленню соціальної напруженості, але водночас вони можуть свідчити про 

популярність політиків, політичних партій, розкривати суспільну критику 

політичних подій, політичних рішень тощо.  

На увагу заслуговує й мобілізаційна функція політичної комунікації, яку 

Д. Мак-Квейл розглядає як проведення кампаній на підтримку тих чи інших дій у 

сфері політики, економіки, соціальній сфері, іноді – релігії. Мобілізація (франц. 

mobilisation, від лат. mobilis – рухливий) означає приведення в дію, зосередження 

сил і засобів для досягнення певної мети. З точки зору політичної комунікації, 

мобілізаційна функція її характеризує можливість через політичну інформацію 

залучити членів суспільства до суспільно-політичних процесів, підвищити їх 

політичну активність. Справедливість даного погляду підтверджується тезою 

О. Ямельницького про те, що політичну мобілізацію визначають як форсування 

підтримки тих чи інших політичних дій значними масами населення, а мобілізація 

передбачає високий рівень участі мас у політичному процесі, їх політичне 

заангажування [212, с. 102]. Розвиваючи цей підхід, О. Заславська називає цю 

функцію організаційно-мобілізаційною й відзначає її особливу актуальність у 

кризових ситуаціях [87], отже, її значення в сучасних умовах зростає. Дослідниця 

зводить її зміст до використання енергії суспільства, його фінансових, 

матеріальних, людських ресурсів, забезпечення оптимальної підтримки політики, 

що проводиться, рекрутування кадрів для здійснення влади [87, с. 90]. 

Підсумовуючи, слід підкреслити, що через мобілізаційну функцію політичні 

комунікації сприятимуть акумуляції суспільства, тобто залученню окремих членів 

до спільної політичної діяльності, при цьому зростатиме їх солідарність, що 

сприятиме підвищенню політичної активності та формуванню громадянського 

суспільства.  

Позитивної оцінки заслуговує розвиток функціонального механізму 

О. Заславської [87], в основі якого лежить підхід Д. Мак-Квейла, але розширений 

такими функціями, як культурна, теоретична, функція маніпулювання, 

регулювання конфліктів, іміджева. 
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Якщо виокремлення О. Заславською культурної та теоретичної функцій 

вважаємо дискусійним, то функції регулювання конфліктів й іміджева є 

доречними. Видається, що виділені автором аспекти, а саме вираження та 

зберігання панівної культури, забезпечення політичної спадковості, заохочення до 

формування традицій, використання політичного досвіду, – це не стільки функція, 

скільки базові константи соціокультурного підходу до сутності політичної 

комунікації, тому виділяти культурну функцію, як і теоретичну не варто. Поряд із 

цим, основні концептуальні парадигми, що пояснюють механізми комунікації, 

інформаційного обміну, взаємодії [87], на яких наголошує автор у межах 

теоретичної функції, не коректно представляти як теорію, вони є скоріше 

складовими теоретико-методологічних засад політології як соціально-

гуманітарної науки про політику у вигляді певної системи знань про політичні 

комунікації. У той же час підтримуємо тезу, що політичні комунікації в 

перехідний період, коли старі звичні цінності вже зруйновані, а нові поки ще не 

прийняті в повному обсязі, відбувається порушення рівноваги в суспільстві. Саме 

комунікація, на думку О. Заславської, в межах політичної системи повинна 

затвердити легітимність нових цінностей, що відповідатимуть вимогам системи, 

інакше політична система набуде конфліктного характеру. Політична система 

може виступати основною умовою співробітництва та вирішення конфліктів [87]. 

Наведені обставини є логічними й за умов дієвого взаємообміну в процесі 

політичної комунікації, коли сторони будуть чути одна одну, розуміти, 

поступатися, діяти в межах спільних інтересів, налагоджувати конструктивний 

політичний діалог, що слід вважати найкращим результатом політичної 

діяльності. Підтримуючи ці властивості політичної комунікації в складі її 

функціонального механізму, пропонуємо цю функцію називати узгоджувальною, 

адже вона значно ширше розкриває політичну комунікацію, ніж просто 

розв’язання конфліктів, а й передбачає знаходження консенсусу, 

взаємопорозуміння. Такий підхід відповідає соціальним аспектам політичної 

комунікації. Реалізація узгоджувальної, або консолідуючої, функції, відповідно до 

якої завдяки політичній комунікації має налагоджуватися баланс суспільних та 
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політичних цінностей, обумовлює подолання суперечностей та недопущення 

загострення конфліктів, зменшення соціальної напруженості, узгодження 

політичних інтересів і цілей об’єктів та суб’єктів політичної діяльності. 

Оскільки формування політичного іміджу характеризується 

комунікативними аспектами, використанням низки комунікативних технологій у 

сучасному політичному просторі, то політична комунікація також має цю 

здатність. Справді, під час численних політичних комунікацій суб’єкти 

намагаються донести інформацію та відомості, які у свідомості об’єктів 

формують певний образ політичного суб’єкта, який трансформується у його імідж 

як комплексну характеристику образа. Тому іміджева функція політичної 

комунікації є виправданою та обґрунтованою. 

Маніпулятивна функція, яку виділяє О. Заславська, також не викликає 

сумніву, її підтримують більшість науковців. Зокрема, Є. Перегуда вважає, що 

основним прийомом інформаційного впливу як за агітації, так і за реалізації 

маркетингових стратегій є маніпулювання – приховане управління політичною 

свідомістю та поведінкою людей з метою змусити їх діяти або не діяти задля 

досягнення цілей політичного суб’єкта [142, с. 151]. Політичне маніпулювання 

стало предметом окремого дослідження О. Бойко який розкриває сутність 

маніпулювання як специфічної форми політичного впливу в штучному створенні 

додаткових психологічних важелів ефективної дії у процесі боротьби за владу, а 

зміст – у прихованому коригуванні масової свідомості; вживленні в масову 

свідомість штучних стимулів (мотивацій) дії; спрямуванні суспільних настроїв та 

громадської активності в потрібному для маніпулятора напрямі [41], і 

відбуватиметься це, на нашу думку, не без участі політичної комунікації, а 

безпосередньо з її активним використанням. Отже, безумовно політична 

комунікація виконує маніпулятивну функцію. 

У межах теоретичної дискусії щодо функціонального механізму політичної 

комунікації інтерес становить трирівневий підхід А. Романюка, за яким функції 

політичної комунікації розглядаються з позиції комуніканта, каналу, реципієнта 

[159]. Згідно з ним формування політичної свідомості, відповідальність за 
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поширення ідейно-політичних цінностей, знань, політичної інформації в 

суспільстві, розвиток політичної культури суб’єктів політики, підготовка та 

спонукання громадськості до участі в політичній діяльності – усе це є функціями, 

характерними для комуніканта. З боку каналу А. Романюк виділяє забезпечення 

відкритості, інформацію та контроль, пропагандистську, функції політичної 

соціалізації та інтеграції, політичного навчання та виховання, формування 

громадської політичної думки та політичної волі, а також мобілізаційну та 

інноваційну функції. У той же час самовираз індивідів, їх самоорганізацію та 

самостійну реалізацію ними власних інтересів та функцію захисту інтересів 

певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів, а також 

систематизацію та регулювання політичної інформації вважає характерними для 

реципієнта. Дискусійність цього підходу зумовлена, на наш погляд, тим, що, 

наприклад, реципієнт залишається вилученим із процесу поширення ідей, знань, 

політичної інформації в суспільстві, а враховуючи діалоговий характер політичної 

комунікації, з’являються суперечності. Залишаючи основне навантаження 

функцій політичної соціалізації та інтеграції, політичного навчання та виховання, 

формування громадської політичної думки і політичної волі, а також 

мобілізаційну та інноваційну функції, на канал політичної комунікації чиниться 

відторгнення від цих процесів як комуніканта, так і реципієнта. Отже, дана 

класифікація потребує уточнення та обґрунтування, тому не варто її брати за 

основну, хоча вона має певний сенс з точки зору намагання автора виділити різні 

аспекти участі складових елементів структури політичної комунікації у її процесі. 

Неоднозначність функціонального механізму політичної комунікації 

підтверджується значною різноманітністю поглядів на даний напрям 

дослідження. На підтвердження цього вважаємо за необхідне відзначити такі 

підходи: 

- А. Данько-Сліпцова виокремлює такі функції політичної комунікації: 

поширення ідейно-політичних цінностей, знань, політичної інформації; 

формування політичної свідомості; поширення норм політичної культури, 

здійснення політико-культурного обміну, розвиток політичної культури суб’єктів 
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політики (індивідів, груп, політичних структур); інтеграція та регулювання 

політичних відносин; підготовка та сприяння громадськості до участі в політичній 

діяльності [75]; 

- Л. Семенова функціональну структуру сучасної політичної комунікації 

представляє такими важливими компонентами: функцією вираження громадської 

критики, іміджевою функцією, функцією досягнення консенсусу державної влади 

і суспільства, підтримки політичної рівноваги та стійкості [163]; 

- С. Барматова виділяє передавання потрібної інформації, обмін 

політичними «попередженнями», політичну рекламу «своїх» гравців, 

компрометацію політичних конкурентів; «розвідку» реакції конкурентів і вищих 

за рангом гравців політичного поля на певні ідеї з метою визначення можливості 

та наслідків їх реалізації, створення відповідного медіа-клімату [36]; 

- О. Нос розкриває інформаційну, регулятивну, маніпулятивну функції та 

функцію політичної соціалізації, останню трактує як встановлення важливих і 

необхідних норм політичної діяльності та політичної поведінки [138]. 

Наведені підходи вважаємо здебільшого ситуативними, вони не дозволяють 

повною мірою охарактеризувати функціональний механізм політичної 

комунікації. Узагальнюючи проведене теоретичне дослідження, вважаємо за 

необхідне виділити тільки ті функції політичної комунікації, які дійсно 

розкривають її предметно-сутнісний зміст та роль у політичній системі, уникаючи 

при цьому навмисного розширення їх кола. Отже, беручи до уваги погляди 

науковців, представлені в даній частині дослідження, функціональний механізм 

політичної комунікації, на нашу думку, має складатися з інформаційної, 

регулятивної, соціалізаційної, інтеграційної, мотиваційної, маніпулятивної, 

функції зворотного зв’язку, розважальної, мобілізаційної, кореляційної, 

континуїтивної, мобілізаційної, іміджевої функцій. 

Варто звернути увагу на той факт, що сучасна політична дійсність значною 

мірою залежить від середовища, зокрема економічного, соціального, 

технологічного, інформаційного тощо, які характеризуються високим рівнем 

динамічності. Це вимагає дотримання принципу гнучкості, відповідно до якого 
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всі складові політичної системи, у тому числі політичні комунікації, мають 

пристосовуватися до змін для того, щоб бути ефективними та адекватними 

умовам, що склалися. Тому слід виділити адаптивну функцію політичної 

комунікації, за якою через її пристосування до змін, що відбуваються, буде 

здійснюватися адаптація всієї політичної системи. Як приклад можна навести 

процеси інформатизації, коли через розвиток засобів інтернет-політичної 

комунікації відбуваються адаптивні трансформаційні процеси в політичній 

системі загалом. Наголосимо ще й на такому ракурсі адаптивної функції 

політичної комунікації, як пристосування політичної інформації, що передається, 

до конкретної політичної ситуації, подій, що призвели до неї; політичних діячів, 

які брали в цьому безпосередню участь, тощо. 

Оскільки основу політичної комунікації становить сама комунікація як 

невід’ємний компонент будь-якої соціальної взаємодії, то слід ураховувати, що 

вона відіграє важливу емоційну функцію. Розглядаючи соціальні функції та 

завдання масової комунікації, В. Бебик виокремлює емоційно-тонізуючу функцію, 

яка полягає в регулюванні емоційного рівня аудиторії, стимулюванні її емоційних 

реакцій [37]. Тим самим автор феномен масової комунікації поряд із набором 

технічних механізмів та спеціально організованим процесом розглядає як новий 

змістовний компонент психологічного впливу, коли транслюються не директивні 

повідомлення, а повідомлення, що стимулюють, «підштовхують» індивідів до 

певних дій [37, с. 16]. У цьому аспекті важливо враховувати, що емоційне 

мислення відповідає за усвідомлення людиною своїх емоційних хвилювань та 

навмисну спрямованість своїх дій [37], тому дані особливості емоційної 

компоненти політичної комунікації можуть допомогти досягнути бажаних дій, 

необхідного ефекту чи результату або прискорити їх. Якщо позитивні емоційні 

стани передають задоволення, а негативні – потреби, то регулювання їх у процесі 

політичної комунікації стає потужним інструментом викликання необхідних 

реакцій та дій в інтересах суб’єкта комунікації. Наведені думки дозволяють 

констатувати емоційну функцію політичної комунікації, дію якої можна 

охарактеризувати як здатність її через емоційне забарвлення інформації, що 
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передається, відповідно до мети суб’єкта зумовити, спрямувати, викликати 

потрібну реакцію об’єктів.  

Підсумовуючи проведений теоретичний аналіз функціонального механізму 

політичної комунікації, констатуємо, що він складається з таких функцій: тих, що 

вже розглядалися вченими, – інформаційної, регулятивної, соціалізаційної, 

інтеграційної, мотиваційної, маніпулятивної, функції зворотного зв’язку, 

розважальної, мобілізаційної, кореляційної, континуїтивної, іміджевої, а також 

запропонованих у даному дослідженні – узгоджувальної, або консолідуючої, 

адаптивної, емоційної. 

Розглянуті визначення політичної комунікації недостатньо розкривають її 

трансформацію під час сучасних інформаційних процесів, унаслідок чого 

сформоване уявлення є неповним. Щоб ефективніше працювати, політична 

система мусить завжди перебувати в стані готовності, бути сприйнятливою та 

уважною до тенденцій і потреб суспільства [130], тому інформатизація, яка 

прискорюється та поширюється на всі сфери суспільного життя, має 

ураховуватися й у процесі політичної комунікації. Відповідно до Закону України 

«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 

роки» одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване 

на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне 

суспільство, що має сприяти становленню відкритого демократичного 

суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо 

участі в суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування [154]. Реалізація права громадян на 

участь у суспільному житті певним чином може здійснюватися через участь у 

політичних процесах, але для цього людина має володіти повною та об’єктивною 

інформацією щодо політичної ситуації та політичних сил.  

Сучасні тенденції суспільних процесів характеризуються розширенням 

комунікативних можливостей людини, використання яких значно збагачує 

резерви політичної комунікації. Враховуючи зростаючу роль політики, яка є 

інструментом суспільних перетворень, посилюється необхідність пошуку шляхів 
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підвищення ефективності взаємодії політичних суб’єктів із електоратом, оскільки 

саме від цього залежатиме сприйняття членами суспільства тієї чи іншої 

політичної сили. 

Інформатизація суспільства зумовлює створення певного середовища та 

умов не тільки для поширення інформації, а й для її продукування, що особливо 

актуально для політичної сфери та вимагає розвитку нових інформаційних 

технологій політичної комунікації. Крім того, слід ураховувати й те, що в епоху 

цифрової революції стає очевидним: медіа-носії є не просто трансляторами 

соціальних сенсів – вони беруть участь у їх виробництві [135]. 

 

 

1.2 Теоретичне розуміння інтернет-простору та комунікації у ньому  

 

Розвиток сучасного суспільства супроводжується процесами 

інформатизації, які характеризуються інтеграційними процесами у сфері 

інформації, інформаційних та комунікаційних технологій, внаслідок чого 

розвивається телекомунікаційна інфраструктура, що вирізняється значним 

територіальним охопленням. Стимулюючим чинником процесів інформатизації 

стало поширення та використання комп’ютерів (комп’ютеризація). Особливий 

погляд на цей процес висловив Дж. Александер, який розглянув його як «дискурс 

– знакову систему, що відповідає на соціальні та психологічні запити. Дослідник 

проаналізував 98 статей про комп’ютери, опублікованих у період з 1944 до 1984 р. 

в популярних американських масових журналах («Time», «Newsweeк», «Business 

Week», «Fortune», «The Saturday Evening Post», «Popular Science», «Reader’s 

Digest», «US News and World Report», «McCall’s», «Esquire») і провів своєрідний 

контент-аналіз оцінки мас-медіа ролі комп’ютерів. Головний висновок автора 

полягав у тому, що машини, які думають, зроблять нашу цивілізацію більш 

здоровою і щасливою»; «…люди будуть здатні вирішувати свої проблеми 

безболісно за допомогою електроніки» [190, с. 213]. Поряд із позитивним впливом 

комп’ютеризації Дж. Александер зробив низку застережень щодо згубності 
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електронних машин. Насамперед їх поширення, на його думку, загрожує 

деградацією суспільства, породжує фобію маніпуляції, яка проявляється в 

перекрученні й підлаштуванні інформації. Попри це, процеси комп’ютеризації та 

інформатизації набувають усе більших масштабів та сприяють урізноманітненню 

форм і технології комунікації. 

Сучасні науковці відзначають, що інформація і комунікація стають 

стратегічним ресурсом та системоутворюючими факторами соціально-політичної 

реальності, спостерігається стійка тенденція до підвищення ролі комунікаційних 

аспектів у функціонуванні політичної системи [72]. Це певним чином стало 

наслідком саме процесів інформатизації, що сприяло залученню дедалі більшої 

частини суспільства до політичних процесів. Крім того, зауважимо й зміну 

засобів, каналів та обсягу отримання інформації, а також її сприйняття. 

В інформаційному суспільстві інформація стає ресурсом, цінність та 

важливість якого зростає. Відповідно до Закону України «Про інформацію» 

інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [153]. Інформація 

вважається потужною рушійною силою сучасності, оскільки інформація (від лат. 

information – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та 

енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина [27]. 

В. Пожуєв наголошує на тому, що інформація сьогодні визначається головною 

цінністю цивілізації й отримує статус домінанти [144]. 

Як слушно вважає М. Логунова, інформація відіграє суттєву роль у 

політичному процесі як фактор порозуміння, зближення, консолідації суб’єктів 

політики, узгодження інтересів різних суспільних груп усередині кожної 

конкретної країни і суверенних держав на міжнародній арені [118]. Отже, 

інформація набуває особливого значення в політичній царині. Оскільки вона 

забезпечує взаємодію політичних суб’єктів та об’єктів, то реакція, сприйняття, дії 

останніх створюватимуть резонанс – певну реакцію як результат цієї взаємодії. 

Тому досягнення політичної мети суб’єктів залежатиме від її змісту, масштабу 
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охоплення, здатності бути зрозумілою та її спроможності спонукати до 

необхідної дії. 

О. Анісімович-Шевчук досліджує політичну інформацію як різноманіття 

повідомлень, які політичні суб’єкти отримують у процесі політичної діяльності, а 

суспільство накопичує у процесі свого політичного життя (у певний проміжок 

часу та з певною метою, наприклад інформаційною чи для прийняття політичного 

рішення) [27]. Автор справедливо відзначає, що інформація є механізмом, що 

забезпечує цілеспрямовані дії суб’єктів, а її нагромадження дозволяє здійснювати 

корекцію їхньої поведінки та інститутів влади. Отже, політичну інформацію 

можна розглядати як особливу складову політичного процесу, потужний 

інструмент досягнення політичних цілей, засіб мотивації політичної поведінки 

всіх учасників політичного процесу. 

У сучасних умовах посилюється залежність функціонування та дієздатності 

політичної системи від інформації, що суттєво підвищує значущість утворення та 

поширення необхідної для політичних суб’єктів політичної інформації для 

досягнення поставленої ними мети. Виходячи з того, що політична інформація 

має потужну рушійну та творчу силу, рівень якої залежить від ефективності 

політичної взаємодії, слід підтримати твердження С. Денисюк, що інформація 

сьогодні стає реальною чи не «найпершою» владою, тому проблематика 

політичної комунікації виходить на перший план не лише реального політичного 

життя суспільства, але й політичної теорії [78]. Отже, інформація і знання 

трансформуються в пріоритетні ресурси для забезпечення владарювання. З огляду 

на це, особливої уваги заслуговують теоретичні та практичні аспекти 

налагодження політичних інформаційно-комунікаційних зв’язків як першочергова 

умова забезпечення передавання та отримання політичної інформації, формування 

інформаційного політичного середовища. Саме інформатизація уможливила 

необмежений доступ користувачів до інформації як різного контексту, змісту, так 

і різного формату та форми подання. Як слушно відзначає М. Наумова, різні типи 

текстів, які у світі друкованої культури розподілялися між різними медіа, 

постають перед читачем на одному носії – комп’ютерному дисплеї. Тим самим 
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створюється текстовий континуум, де відмінності жанрів уже не пов’язуються з їх 

матеріальною фіксацією на тому чи іншому носії й у тій чи іншій формі [136]. 

Якщо раніше політичну інформацію отримували переважно через друковані 

засоби, радіо, телебачення, то із розвитком інформаційних технологій значно 

розширюються як джерела її отримання, так і можливості перевірити, 

відреагувати, переправити інформацію, не тільки переказуючи отримані 

відомості, а й посилаючись на джерело. 

Постійне удосконалення техніко-технологічних засобів утворення, 

накопичення, передавання інформації та регулювання інформаційних потоків, 

серед яких слід відзначити зростання можливостей використання комп’ютерів, 

кабельних мереж, технічних засобів телекомунікаційного зв’язку, розвиток 

програмного забезпечення, електронних інформаційних технологій зумовили нові 

можливості для здійснення політичної комунікації, які передусім пов’язані із 

процесами інформатизації та становленням інформаційного суспільства [52]. 

В. Пожуєв досліджує інформатизацію як системно-діяльнісний процес 

оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за допомогою 

інформатики з метою створення інформаційного суспільства і на цій основі – 

прогресу цивілізації [145]. Абсолютно справедливо автор наголошує на тому, що 

перехід до інформаційного суспільства повинен розглядатися як необхідна умова 

виходу країни із економічної кризи, як інструмент подолання труднощів 

соціального, політичного і духовного життя, як фактор інтеграції суспільної 

свідомості навколо гуманістичних цінностей і національно-культурних традицій 

України, як інструмент укріплення держави і соціально-економічного 

вирівнювання рівнів життя у регіонах України [144]. 

З політологічної точки зору під поняттям «інформаційне суспільство» 

О. Маруховський пропонує розуміти суспільство, в якому інформація, знання й 

інформаційно-комунікаційні технології перетворюються на основну продуктивну 

силу та джерело епохальних зрушень в усіх сферах суспільного життя, зокрема в 

політичній [124, с. 27]. У своєму визначенні автор чітко вказує на ті 

трансформації в політичній сфері, які стануть наслідком інформатизації 
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суспільства. Отже, інформатизація суспільства виявлятиметься в метаморфозах 

самої політичної влади, в трансформації політичних режимів («е-демократія»), 

владних інститутів («е-уряд» та «е-самоврядування»), партійних («е-партія») і 

виборчих систем («е-вибори» і «е-референдум»), у прискоренні переходу від 

представницької демократії до демократії участі, у зміцненні правової держави і 

громадянського суспільства, в посиленні інших демократичних перетворень на 

користь людини, суспільства і людства в цілому [124, с. 26].  

Загалом трансформаційні процеси, що відбуваються під впливом процесів 

інформатизації, можна охарактеризувати таким чином: 

- розвивається суспільство нового типу, що формується в результаті нової 

глобальної соціальної революції, породженої вибуховим розвитком і 

конвергенцією інформаційних і комунікаційних технологій; 

- формується суспільство знання, тобто суспільство, в якому головною 

умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, отримане 

завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею; 

- зароджується глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не має 

ані просторових, ані часових, ані політичних кордонів; яке, з одного боку, сприяє 

взаємопроникненню культур, а з іншого – відкриває кожній спільноті нові 

можливості для самоідентифікації. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що інформатизація суспільства через 

зростання взаємодії та все більше проникнення політичної інформації в маси, 

збільшення кількості каналів її поширення, розширення засобів комунікації та 

нові принципи й правила політичної комунікації сприяє розширенню 

інформаційно-комунікаційного простору та можливостей політичної комунікації 

[137]. Отже, особливо важливе значення розвиток інформаційного суспільства 

має для вирішення проблем у політичній сфері. М. Латинін відзначає, що 

розбудова інформаційного суспільства сприятиме подоланню корупції, 

підвищенню довіри до держави, якості державних послуг, ефективному 

прийняттю рішень та контролю за їх виконанням, особливо за бюджетним 

процесом [116]. 
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Враховуючи тільки перші кроки входження України в глобальний 

інформаційний простір, політичні трансформації, що наразі відбуваються, а також 

недостатність вітчизняних досліджень впливу інформатизації суспільства на 

політичну сферу, важливим є вивчення світового досвіду. Серед вітчизняних 

учених у даному напрямі особливої уваги заслуговує дисертаційна робота 

О. Маруховського «Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного 

суспільства» (2008 р.), у якій автор на основі критичного аналізу робіт провідних 

зарубіжних учених Д. Белла, Й. Масуди, Е. Тоффлера, Т. Стоуньєра, О. Барда і 

Я. Зодерквіста, К. Мея, Ф. Вебстера, Ф. Махлупа, П. Дракера, які формували та 

обґрунтовували концепції й теорії інформаційного суспільства, зробив низку 

важливих висновків щодо політичних аспектів інформаційного суспільства. Серед 

них для нашого подальшого дослідження особливо важливими є такі [124]: 

 актуальність ідей Й. Масуди в процесі аналізу політичних аспектів 

концепції інформаційного суспільства щодо поліцентризму та функціональних 

громадських об’єднань, вільних від влади, яка керує згори, а також наголос на 

застарілості й вичерпаності представницької демократії, підтримка суттєво 

вдосконаленої і запропонованої ним концепції демократії участі; 

 важливість типологізації політичної влади Е. Тоффлером та нових 

критеріїв такої типологізації, головним з яких стала якість влади. Відповідно до 

цієї типологізації виділяється низькоякісна влада, яка тримається на силі; влада 

середньої якості, що базується на багатстві; та високоякісна влада, в основі якої 

лежать знання. Наголос на революційних фундаментальних змінах навколо влади, 

з владою та всередині самої влади, які Е. Тоффлер назвав метаморфозами влади; 

 існування особливості політичних аспектів мережевого суспільства, які 

розвинуті М. Кастельсом, що довів кризу представницької демократії та 

становлення інформаціональної демократії, тобто демократії участі. При цьому 

О. Маруховський виявив основні чинники та причини кризи представницької 

демократії; ними стали зростаючий вплив нових інформаційно-комунікаційних 

технологій, посилення кризи політичної системи, послаблення впливів політичних 

партій, падіння легітимності політичної влади, зростання кризи довіри громадян, 
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збільшення кількості гучних політичних скандалів, поширення політичної 

корупції тощо; 

 цінність політичних аспектів концепції «кіберкомунізму» К. Мея, яка 

базується на концепції «економіки дарів», що спирається на концепцію 

«інформаційного колективізму»; 

 важливість розвитку концепцій інформаційного суспільства 

Ф. Вебстером, який поділяє їх на п’ять типів: 1) технологічні; 2) економічні; 3) 

пов’язані зі сферою зайнятості; 4) просторові; 5) культурні; 

 актуальність розвитку О. Бардом та Я. Зодерквістом концепції 

«нетократії», у межах якої наголошено на «новій правлячій еліті» інформаційного 

суспільства, що складатиметься з трьох груп: етерналістів, нексіалістів та 

кураторів, які означають, відповідно, вчених, підприємців та політиків; звернуто 

увагу на прогнози «справжніх класових війн в інформаційному суспільстві» та 

«справжніх битв громадянської війни інформаційної ери»; 

 обґрунтованість концепції інфократії Т. Стоуньєра, сутність якої 

полягає у визнанні переходу політичної й економічної влади до виробників 

інформації та власників засобів масової інформації і комунікації, а також надання 

знанням високої цінності поряд із інформацією, внаслідок чого відбулася спроба 

обґрунтувати концепцію «інформаційно-знаннєвого суспільства». 

Внесок самого О. Маруховського в розвиток аналізу політичних аспектів 

інформаційного суспільства вбачаємо в спробі вдосконалити класифікацію 

концепції інформаційного суспільства Ф. Вебстера. Автор запропонував уточнити 

назви останніх трьох типів концепцій, а саме концепції, «пов’язані зі сферою 

зайнятості», назвати «соціологічними концепціями», «просторові концепції» – 

«географічними», а «культурні» – «культурологічними»; та додав до цих п’яти 

типів концепцій ще два типи, назвавши їх «політичними» та «духовними» 

концепціями інформаційного суспільства [124, с. 194]. Тим самим він акцентував 

увагу на цілісності інформаційного суспільства, пов’язуючи всі сфери суспільного 

життя, включаючи політичну й духовну. 
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Науковий дискурс з питання розвитку інформаційного суспільства набуває 

все більшої активності. Концепції інформаційного розвитку суспільства 

зародилися у другій половині ХХ сторіччя й пройшли низку етапів. Попри 

незначну віддаленість у часі витоків концептуалізації поняття «інформаційне 

суспільство», досі триває дискусія стосовно родоначальника цього терміна. 

Наприклад, вітчизняний дослідник А. Колодюк вважає, що вперше характерні 

ознаки постіндустріального суспільства виділив саме Д. Белл у книзі «Прихід 

постіндустріального суспільства. Досвід соціального прогнозування», виданій у 

1973 р. [106, с. 6]. Шотландські вчені А. Даф, Д. Крейг та Д. Мак-Нейл, визнаючи, 

що «витоки "інформаційного суспільства" не досить добре досліджені» [5, p. 123], 

розглядають як рівноцінні дві версії про авторство такого нині популярного 

концепту. Згідно з першою версією, народження концепту пов’язане із виданням 

у 1962 році в США монографії економіста Ф. Махлупа на тему виробництва і 

розподілу знань у Сполучених Штатах. Оперуючи доступними йому даними за 

1958 рік, Ф. Махлуп шляхом розрахунків визначає, що вся знаннєвоємнісна 

продукція (knowledge production) у 1958 році склала приблизно 29 відсотків від 

скоригованого ВВП [16, p. 362]. Дослідник також зумів сформулювати й основні 

особливості суспільства, в якому економіка зорієнтована на виробництво і 

розподіл знань [10, р. 7]. Не визнавати Ф. Махлупа творцем концепту 

«інформаційне суспільство» можна лише за формальними ознаками, позаяк хоча 

його концепт «економіки знань» (The Knowledge Economy) й увібрав уявлення 

тогочасних науковців про інформацію, комунікацію, економіку та освіту [10, р. 

29], але ще не отримав від свого автора-економіста розвитку в суспільно-

гуманітарному напрямі. Згідно з другою версією, концепт має японське 

походження – зокрема, від журналу «Hoso Asahi». Протк, мабуть, і ця версія має 

слабке місце – у часи перших публікацій «Hoso Asahi» частіше вживався вислів 

«інформаційна індустрія», ніж «інформаційне суспільство» [5, p. 123]. Певна 

згода серед дослідників наразі спостерігається стосовно першовідкривача терміна 

«постіндустріальне суспільство»: вважається, що у 1958 році його вперше вжив 

американський соціолог Д. Рісмен [21].  
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У знаходженні закономірностей нового суспільного буття, визначенні 

особливостей нової комунікаційної реальності, уточненні особливостей 

функціонування суспільних інституцій, у вимірюванні і відстежуванні людських 

потреб, цінностей, зміни пріоритетів – саме в цьому, на нашу думку, і полягають 

перспективні дослідження як самого сучасного наукового дискурсу, так і його 

об’єкта – інформаційного суспільства [49]. Одна із концепцій, яка обґрунтована 

М. Згуровським, включає три періоди розвитку суспільства, що будувалося на 

знаннях та інформації (і відповідно три концепції) на межі ХХ і ХХІ століть: 

комунікаційне суспільство (1980-ті – початок 1990-х рр.), інформаційне 

суспільство (з другої половини 1990-х р.), суспільство знань (початок ХХІ ст.) 

[89]. Остання концепція, «суспільство, побудоване на знаннях», сформувалася на 

основі симбіозу комунікаційного та інформаційного середовища й сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. Продовжуючи даний підхід, можна 

стверджувати, що наступний етап пов’язаний із процесами розвитку суспільства 

знань під впливом глобальної мережі Інтернет, на цій основі формуватиметься 

інформаційне суспільство на засадах розвитку інтернет-комунікацій. Саме 

зростання інформаційних потреб та розвиток нової комунікаційної реальності в 

умовах інформаційного суспільства та поширення Інтернет зумовлюють 

перспективи розвитку інтернет-комунікацій, у тому числі політичної. На нашу 

думку, спільне використання інформаційних технологій і глобальної мережі 

Інтернет формує нове інформаційне середовище в системі глобального 

електронного середовища. Важливий висновок зроблено в дисертаційному 

досліджені Н. Коритнікової, яка доводить, що поширення нових інформаційно-

комунікативних технологій стало домінуючим фактором, що визначає 

прискорення процесів соціальної трансформації суспільства [111]. За цих умов 

значно розширюються комунікативні можливості людини, для їх характеристики 

використовується термін «комп’ютерно-опосередкована комунікація», або 

«кіберкомунікація», при цьому передбачається, що взаємодія відбувається в 

мережі з використанням технічних засобів, зокрема комп’ютера.  
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Найпоширеніша та найрозвинутіша на сучасному етапі всесвітня мережа 

Інтернет. Як «децентралізовану технологію» та «децентралізовану систему 

комунікації» Інтернет розглядає М. Постер, наголошуючи на тому, що на відміну 

від усіх традиційних способів комунікації, він характеризується наявністю 

порівняно невеликої професійної групи, зайнятої виробництвом інформаційного 

товару [190, с. 214]. Таким чином, автор констатує важливу характеристику 

Інтернету – вироблення, продукування, відтворення, циркулювання інформації в 

інтернет-просторі. 

М. Постер абсолютно справедливо та своєчасно зауважив, що Інтернет, 

насамперед як децентралізована система комунікації, діє як мережа мереж, 

підриває існуючі уявлення про характер політики і про роль технології в цілому 

[19, с. 402]. Автор поставив слушне запитання: «Якщо інформація в мережі 

необмежено відтворюється, негайно поширюється і радикально 

децентралізується, то як це може вплинути на суспільство, культуру і політичні 

інститути?» І відповідь на це питання можна отримати, лише проводячи 

відповідні соціологічні дослідження. 

А. Черних звернула увагу на те, що М. Постер вважає помилкою зводити 

роль Інтернет лише до ефективного інструменту комунікації, бо мережа породжує 

нові форми взаємодії людей і розширює межі заданих ідентичностей. Це 

зумовлено тим, що в реальному житті ідентичність задана народженням або 

статусом, у віртуальній реальності можливе її конструювання самим суб’єктом у 

межах самої комунікації [190, с. 215].  

Необхідно погодитися із І. Чудовською, що саме всесвітня комп’ютерна 

мережа, інтегруючи аудіо-та відеоінформацію на ґрунті цифрових та 

мультимедійних технологій, надає небачені раніше можливості свободи і 

демократії у вираженні найрізноманітніших поглядів. Крім того, автор відзначає 

інші важливі особливості, які вирізняють Інтернет як комунікативне середовище: 

актор може дозволити собі ситуативно змінювати свою ідентичність; 

неможливість встановлення різниці між істиною та обманом; комунікація в 

мережі формується на основі інтересу і може мати як сталий, так і цілком 
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змінний, випадковий характер; зміни суспільних відносин через інтернет- 

комунікацію можуть стосуватися як спільноти, так і конкретного індивіда; вона 

змінює уявлення про соціальний простір, процеси ідентифікації, та інтеграції в 

ньому [193, с. 344-345]. Зазначені аспекти характеризують особливості 

комунікації в мережі Інтернет, вона вирішує багато проблемних аспектів 

традиційних засобів комунікації, але в той же час і створює нові.  

Важливим аспектом мережі автори відзначили утворення інтернет-

спільнот. П. Леві відзначив цю властивість Інтернет як нову індустрію соціальних 

зв’язків [14]. У цьому контексті Інтернет продовжує процес з’єднання людей і 

організацій, розкиданих географічно, але пов’язаних спільними інтересами в 

соціальні мережі, що суттєво доповнює і розширює традиційну соціальну 

поведінку. У зв’язку із цим сформульовано положення теорії соціального впливу, 

яка описує вплив соціальних об’єднань на установки і поведінку індивідів. 

Дослідження в цій царині виявили, що специфічні форми взаємодії в соціальних 

мережах чинять сильніший вплив на специфічні установки і моделі поведінки 

порівняно з традиційними соціальними факторами (тип групової приналежності) 

[190], тому політичні комунікації в межах інтернет-спільнот отримують більші 

можливості. 

Д. Мак-Квейл вбачав вплив Інтернету в соціальному плані, насамперед у 

відкритті нових можливостей життєвого вибору для індивідів [17], які до появи 

Інтернет були значно обмежені. Якщо до появи Інтернет ідентичність і 

згуртованість найчастіше описувалися в термінах географії, тобто простору, то із 

його розвитком ці межі стираються. Зважаючи на можливість відмови від 

нав’язуваної комунікації, Д. Мак-Квейл вважав Інтернет основою для формування 

справді демократичних взаємодій, які зумовлюють можливість вибору та 

проявлення власної позиції та думки. Порівняно з традиційною медіа-політичною 

системою, Інтернет, за характеристикою Н. Лумана, являє собою середовище, що 

наочно демонструє різноманітність інтересів і навіть реальностей аудиторії [15].  
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Нові характеристики процесів комунікації в мережі Інтернет зумовлюють 

нове проблемне поле досліджень інтернет-простору та політичної комунікації в 

ньому. 

В інституційному аспекті поняття «Інтернет» вже закріплено на 

законодавчому рівні. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

телекомунікації» Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, 

яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на інтернет-

протоколі, визначеному міжнародними стандартами [155].  

Ситуація в науці щодо Інтернет і соціальних змін, Інтернет як публічної 

сфери, політичної комунікації в Інтернет характеризується підвищенням уваги з 

боку вчених та дискусійністю положень. 

Найбільш адекватне визначення Інтернет надає О. Горошко, яка вважає 

його глобальною соціально-комунікативною комп’ютерною мережею, 

соціокультурним комунікативним простором, оскільки воно враховує її 

соціально-комунікативну сутність, зумовлену комунікативними та просторово-

часовими функціями, а також її здатність забезпечувати рух соціальних смислів у 

соціальному просторі й часі [70].  

Цікавим для досліджуваної проблематики визнаємо визначення Інтернет, 

надане С. Бікімбетовою, яка в загальному вигляді розглядає його як глобальну 

сукупність віртуальних комунікаційних можливостей і нову інформаційну 

реальність, здатну істотно впливати на механізми управління сприйняттям [40]. 

Важлива теза цього визначення характеризує унікальну здатність Інтернет через 

цілеспрямований вплив коригувати суспільну думку та дії в необхідному для 

актора напрямі й тим самим сприяти досягненню мети політичної комунікації. 

Найбільш повним та точним, на наш погляд, є визначення Інтернет 

О. Шеремета, який розглядає його як глобальну соціально-комунікаційну мережу, 

призначену для задоволення інформаційно-комунікаційних потреб індивідів і 

груп за допомогою використання телекомунікаційних технологій. У даному 

визначенні автор через ознаку глобальності відзначає необмеженість охоплення 

мережі, ураховує соціально-комунікаційну сутність мережі, її здатність 
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задовольняти інформаційно-комунікаційні потреби, роль телекомунікаційних 

технологій у його функціонуванні [199]. Спираючись на дослідження Г. Гербнера, 

О. Шеремет доводить, що Інтернет є засобом масової комунікації.  

Отже, всесвітня мережа Інтернет утворює глобальне комунікаційне 

середовище, віртуальність якого є його відмінною й найголовнішою рисою, яка 

значно розширює можливості та засоби комунікації. Із її розвитком формується 

нове інформаційно-комунікативне суспільство, засноване, на думку 

А. Андрухович [26], на синтезі інформаційного, інтерактивного й 

комунікативного. Таким чином, розвиваючись інформаційне суспільство володіє 

та оперує невичерпним і необмеженим ресурсом, яким є інформація, утворення, 

передавання та накопичення якої відбувається у вільному доступі, що 

забезпечується електронними комунікаційними каналами. 

Однією із характерних особливостей глобального комунікаційного 

середовища є неформальний характер, завдяки чому легше та ефективніше можна 

доводити політичну інформацію до аудиторії, що стає вкрай важливим в умовах 

високого рівня недовіри населення України до влади, політичних партій та 

організацій, окремих політичних лідерів. Лідери громадської думки в даному 

випадку матимуть більшу довіру й зможуть ефективніше впливати на аудиторію. 

Важливість зроблених висновків підкріплюється тезою І. Бикова, який відзначає, 

що засоби комунікації мають величезний вплив на поведінку як приватних 

індивідів, так і соціальних груп. Більш того, засоби комунікації, вважає він, 

впливають на розвиток людської цивілізації в цілому [55]. 

Р.-Ж. Шварценберг виділяє три основні способи політичної комунікації, 

засновані на використанні різних засобів [196]:  

1) комунікація через засоби масової інформації: друковані засоби (преса, 

книги, плакати тощо); електронні засоби (радіо, телебачення тощо); 

2) комунікація через організації, коли передавальною ланкою служать 

політичні партії, групи інтересів тощо; 

3) комунікація через неформальні канали з використанням особистих 

зв’язків. 
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Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій до цих способів 

можна додати політичну комунікацію через мережу Інтернет, яка може 

використовуватися як окремий спосіб комунікації. Водночас кожний із 

вищенаведених способів може бути реалізований як у реальному, так й у 

віртуальному вимірі. У політичному процесі інформаційні технології, на думку 

В. Юдаєва, виступають як комплекс інформаційних середовищ, керівних владних 

структур, політичних інститутів, громадян, що утворюють цілісну систему, 

пов’язану з допомогою інформаційних потоків із зовнішніми щодо політики 

суспільними процесами [208]. 

Перспективи та можливості використання інформаційних технологій у 

політичному процесі досліджували багато вчених, серед яких особливий внесок 

зробили Г. Акопов, О. Артюхіна, І. Балинський, І. Бронников, І. Биков, 

О. Горошко, А. Готун, С. Денисюк, О. Морозова, М. Щенніков, В. Юдаєв [25; 29; 

35; 44; 55; 69; 71; 78; 132; 207; 208]. 

Із розвитком Інтернет у політичному контексті з’являються нові поняття у 

політичному процесі. О. Морозова оперує таким поняттям, як політичний 

Інтернет, розглядаючи його як потужний інтерактивний засіб зв’язку із 

громадськістю, який забезпечує регулярний діалог політичних діячів з частиною 

суспільства, що має доступ до Інтернет [132]. В. Юдаєв використовує поняття 

мережева політика, на його думку, вона має прикладний аспект і є інструментом 

впливу на людей з боку активних учасників політичного процесу [208, с. 98]. 

Важливим висновком для нашого дослідження є висновок В. Юдаєва щодо 

потенційних можливостей Інтернет у політичному процесі, зокрема можливості 

спрямованого залучення громадян у політичний процес через інтернет-

комунікацію та організацію найбільш ефективної комунікації «суспільство-

держава», що дозволить приймати продумані рішення, засновані на сумарному 

досвіді всіх політичних акторів. 

На відміну від прикладного аспекту В. Юдаєва, Г. Акопов розкриває 

мережеву політику з точки зору політичних технологій як сукупності принципів, 

прийомів, методів, засобів та процедур, які використовуються політичними 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243235/source:default
http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%86.$%3C.%3E%29
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акторами в процесі політичної діяльності. Тим самим він визначає мережеву 

політику як політику, що здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних комп’ютерних мереж загального користування (переважно 

мережі Інтернет). 

З нашої точки зору, обидва підходи не суперечать, а скоріше доповнюють 

один одного. Тим самим формуються конкретні засоби та можливості 

практичного використання Інтернет активними політичними суб’єктами, 

удосконалюючи різноманітні політичні технології та на цій основі впливаючи на 

обраних об’єктів.  

І. Биков вважає доступними такі типи комунікації в мережі Інтернет [55]: 

1) людина – комп’ютер;  

2) людина – людина; 

3) багато людей – одна людина;  

4) одна людина – багато людей; 

5) багато людей – багато людей. 

Слід відзначити, що політика – це передусім колективний вид діяльності, 

метою якої є реалізації групових цілей, інтересів усього суспільства, тому важливі 

такі типи контактів, як: багато людей – одна людина; одна людина – багато 

людей, багато людей – багато людей, що можливі здебільшого у віртуальному 

інформаційному просторі. Отже, політичні інтернет-комунікації 

забезпечуватимуть більш ефективну та активну взаємодію й сприятимуть 

формуванню глобального, цілісного політичного процесу. 

Ураховуючи, що найбільшу увагу викликає та частина комунікативного 

процесу, що здійснюється в розрахунку на найширшу аудиторію, звернена до мас 

й одночасно до кожного індивіда [182], важливим стає саме розвиток інтернет-

комунікації, її засобів та механізмів. Важливість розвитку саме інтернет-

комунікацій зумовлена тим, що, пройшовши 1 етап розвитку, коли Інтернет 

використовувався для пошуку інформації, та 2 етап –стадію розвитку електронної 

комерції та комунікації, на сучасному етапі він перетворився на середовище 

спілкування, вможлививши взаємодію між соціальними суб’єктами. Активність та 
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результативність взаємодії в Інтернет значною мірою залежатиме від розвитку 

засобів інтернет-комунікації, а для цього необхідно розуміти її сутність. 

М. Шиліна лаконічно визначила інтернет-комунікацію як комунікацію 

одного і більше індивідів за допомогою Інтернет [201]. При цьому вона 

наголошує, що Інтернет як комунікативний феномен являє собою, з одного боку, 

інформаційно-комунікативну технологію, а з іншого – інформаційно-

комунікативний простір. 

У загальнодоступній вільній багатомовній онлайн-енциклопедії 

«Вікіпедія» наводиться таке визначення інтернет-комунікації: «Під Інтернет-

комунікацією розуміється особлива форма комунікації, мережева взаємодія людей 

один з одним, а комп’ютерно-опосередкована комунікація описує взаємодію 

людей за допомогою комп’ютерів, що об’єднані в мережу» [94]. 

О. Горошко розглядає інтернет-комунікацію як опосередковане 

комп’ютером спілкування двох або більше осіб, що характеризується відносною 

анонімністю й невидимістю комунікантів, переважно письмовою формою 

повідомлень, можливістю миттєвого зворотного зв’язку тощо [70]. Такої ж думки 

дотримується С. Бондаренко, називаючи при цьому інтернет-комунікацією 

віртуальне спілкування двох або більше осіб, опосередковане комп’ютером, яке, 

крім невидимості комунікантів, письмової форми надсилання повідомлень, 

можливості негайного зворотного зв’язку, характеризується взаємодією чи 

обміном електронними повідомленнями або ж взаємним обміном і правом 

доступу до інформації, що зберігається в комп’ютерах комунікантів [42, с. 187].  

Як О. Горошко, так і С. Бондаренко наголошують на тому, що інтернет-

комунікація як спілкування відбувається з використанням такого технічного 

засобу, як комп’ютер, який є стаціонарним приладом і яким можна користуватися 

вдома, на робочих місцях та в місцях, устаткованих ними. Але інноваційний 

розвиток телекомунікаційних засобів відбувається прискореними темпами, 

внаслідок чого з’являються засоби телекомунікацій, які дозволяють носити їх із 

собою і мати навіть цілодобовий доступ до Інтернет у різних місцях. Тому слід 
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говорити не просто про комп’ютер як засіб інтернет-комунікації, а про будь-який 

телекомунікаційний засіб із можливістю виходу до мережі Інтернет.  

Соціологічний зміст поняття інтернет-комунікації розкриває 

Н. Коритнікова, розглядаючи його як інтерактивну (мульти)медійну форму 

соціальної взаємодії за допомогою аналізу сучасних комунікативних процесів з 

позицій теорії інформаційного суспільства. Автор наголошує на значній 

розмаїтості нових елементів інтернет-комунікації, серед яких виокремлює 

глобальність, інтерактивність, гіпертекстуальність, анонімність, мозаїчність, 

самопрезентацію, мультимедійність, спеціалізацію, що свідчить про систему 

конвергенції масової та міжособистісної комунікації [111]. Дослідниця 

підкреслює, що розуміння Інтернет від засобу впливу трансформувалося у 

сприйняття його як засобу соціальної взаємодії. Н. Коритнікова абсолютно 

справедливо наголошує, що поширення нових інформаційно-комунікативних 

технологій стало домінуючим фактором, що визначає прискорення процесів 

соціальної трансформації суспільства. 

Очевидно, що розвиток інтернет-комунікації дедалі більше впливатиме на 

соціальні відносини та соціальну взаємодію, що спричиняє необхідність 

уточнення поняття «інтернет-комунікація». Отже, інтернет-комунікацію 

пропонуємо розглядати як процес обміну інформацією різного змісту (факти, 

події, новини, ідеї, задуми, погляди тощо) та в різних формах (тексти, фото, 

картини, відео-, аудіозаписи тощо) між соціальними акторами через глобальну 

соціально-комунікативну комп’ютерну мережу за допомогою телекомунікаційних 

засобів. 

Для вивчення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 

політичній діяльності необхідно розглянути особливості, форми, канали й засоби 

інтернет-комунікацій, що дасть цілісне уявлення щодо можливостей 

використання політичних інтернет-комунікацій, а також допоможе зрозуміти 

комунікативні закономірності в соціумі, їх особливості в реальному та 

віртуальному середовищі.  
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На основі теоретичного аналізу [40; 44; 132] виділені основні види 

інтернет-комунікацій, тобто конкретні способи передавання-отримання 

інформації: 

- веб-сайт, веб-сторінка; 

- інтернет-майданчики (блоги, форуми, соціальні мережі, чати); 

- конференція, обговорення, дискусія в режимі онлайн, вебінар; 

- вірусне відео, коуби, тролінг;  

- ЗМІ в Інтернет; 

- електронна пошта, електронна розсилка; 

- електронний уряд; 

- новинна стрічка; 

- електронні видання; 

- інтернет-опитування; 

- авторські статті в електронних ЗМІ; 

- онлайн-голосування. 

Розвиток інтернет-комунікацій, різноманіття їх засобів, залучення до них 

все більшої маси населення, трансформація від монологової до діалогової 

взаємодії зумовлюють розвиток нових можливостей політичної діяльності. Як 

справедливо відзначає Ю. Краснокутська, інформаційно-комунікативні процеси 

інтернет-простору продукуючи інноваційні смислові образи влади, норми, 

принципи та інструменти координації політичної участі індивідів, детермінують 

формування принципово нового алгоритму взаємодії влади та суспільства [113]. 

Ураховуючи, що політична комунікація є однією з найбільш мобільних сфер 

діяльності, яка миттєво відображає трансформаційні процеси у суспільстві, їй 

належатиме ключова роль у політичній діяльності. 

Слід зауважити, що основу інтернет-комунікації становлять дві основні 

підсистеми: технологічна, в основі якої лежать комп’ютери та засоби комунікації, 

та інформаційний простір, який формується користувачами під час створення, 

накопичення, обміну інформації. У той же час, з точки зору суспільно-

політичного аспекту, до інтернет-комунікації додається ще одна підсистема – 
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соціальна, яка виникає в процесі взаємодії в мережі Інтернет, що спричиняє 

необхідність розкриття соціологічного аспекту інтернет-комунікації. 

Проводячи дослідження в цьому напрямі, Ю. Краснокутська виділяє два 

базисних підходи до визначення предмета соціологічного аналізу Інтернет: з 

одного боку, вона розкриває Інтернет як сукупність мережевих відносин, 

соціальних інститутів, технологій та технічних засобів, що пов’язані за 

допомогою комп’ютерно-опосередкованих ліній та характеризуються єдиним 

часом та простором, а з іншого – як складну мозаїчну соціотехнічну систему, що 

здійснює процес створення, розповсюдження та обміну інформацією за 

допомогою інтерсуб’єктивної масової комунікації в глобальних комп’ютерних 

мережах та створює віртуальну інформаційну реальність [113].  

Як об’єкт соціокультурного аналізу комунікативний простір Інтернет 

розглядає О. Горошко. Автор доводить, що поява Інтернет радикально змінила 

форми, зміст, механізми, функції соціальних комунікацій. Важливим висновком 

автора слід вважати те, що з розвитком й поширенням Інтернет він поступово 

перетворюється на універсальний комунікативний простір, у якому запускаються 

механізми віртуалізації соціальності, при цьому відбуваються конвергенції нових 

і старих ЗМІ (медіа); опосередкування ідентичності; розчинення соціальних та 

географічних кордонів. Ми також поділяємо думку О. Горошко щодо появи нової 

парадигми комунікативних взаємодій, враховуючи не тільки різноманітність 

технічних рішень, доступних користувачам, але й множинність контекстів їх 

взаємодій [70]. Тим самим з упевненістю можна наголошувати на трансформації 

механізму взаємодії влади та суспільства завдяки розвитку інтернет-комунікацій, 

основна відмінність яких полягає у відсутності будь-яких фізичних, географічних 

та соціально-комунікативних обмежень. Отже, розвиток політичної комунікації в 

умовах розвитку інформаційно-комунікативних технологій уможливлює 

перетворення політичної інформації в комунікативному процесі на базі 

комп’ютерних технологій на потужний інструмент консолідації суспільства, що 

до того ж сприятиме активізації політичної діяльності, залученню до неї все 

більше людей.  
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Корисним для забезпечення політичної взаємодії між суб’єктами та 

об’єктами політичної комунікації є використання Інтернет як інструмента 

соціологічного аналізу, важливість якого в процесі політичної діяльності полягає 

в можливості проведення соціологічних досліджень з метою вивчення, наприклад, 

політичних поглядів, реакції на політичні заходи, суспільної думки щодо інших, 

важливих для політичної діяльності проблем та аспектів. Необхідним для 

розвитку політичних інтернет-комунікацій також є вивчення самої аудиторії 

Інтернет, що дасть можливість визначити її особливості, наміри, думки тощо. На 

підтвердження цього вже йдеться про розвиток соціології Інтернет як нового 

напряму досліджень в царині галузевих соціологій, на якому наголошує 

О. Горошко. 

Відповідно, як справедливо зауважує А. Готун, Інтернет є 

найперспективнішим напрямком розвитку політичної комунікації в сучасному 

суспільстві, одним із новітніх засобів забезпечення політичного процесу. 

Визначальними рисами успіху Інтернет як засобу політичної комунікації автор 

назвав такі його основні характеристики, як доступність, інтерактивність, високу 

швидкість передавання інформації, глобальність, можливості пошуку й зберігання 

інформації [71]. До найбільш значущих характеристик Інтернет, що зумовлюють 

трансформацію політичної комунікації, І. Бронников також зараховує 

мультимедійність, можливість реалізації декількох моделей комунікації, 

можливість інтеграції, внутрішньосистемний простір комунікації; загальний архів 

актів комунікації; незалежність [44]. 

До переваг інтернет-технологій С. Денисюк також додає: швидкість і 

легкість оприлюднення інформації; доступ до цільової аудиторії через ІР-адресу й 

показ «відповідної» політичної реклами, застосування пропаганди на інтернет-

сайті; відсутність просторових і часових обмежень; швидкий зворотний зв’язок, 

можливість двосторонньої комунікації; демонстрацію причетності політика чи 

політичної партії до сучасних технологій, що символізують прогрес (інтернет-

конференції, згадування про інтернет-присутність політика чи політичної партії в 

традиційних ЗМІ); створення видимості підтримки суб’єкта політики інтернет-
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аудиторією; дешевизну рекламної кампанії; законодавчу неврегульованість 

інтернет-простору, що дає змогу обходити обмеження стосовно використання 

фінансів із виборчих фондів і вдаватися до нечесних методів політичної боротьби 

без жодних правових наслідків [78]. 

В. Юдаєв зазначає, що із появою Інтернет інформаційне середовище 

політики набуває такі властивості, як: глобальність, віртуальність, 

інтерактивність, пов’язаність, анонімність, доступність, телеологічність, стійкість 

[208]. Таким чином, на наш погляд, формується нова політична реальність, яка 

виводить політику на новий якісний рівень і ґрунтується на нових принципах і 

формах здійснення політичних дій. 

Зі свого боку констатуємо, що саме завдяки розвитку інтернет-комунікацій 

збільшується не тільки обсяг інформації, а й урізноманітнюються її види: від 

політичної реклами, політичних повідомлень, оголошень до обговорення 

політичних подій та електронних петицій до Президента України тощо; 

прискорюється її передавання та зворотний зв’язок, вона може використовуватися 

не тільки для задоволення інформаційних потреб, а й для встановлення та 

підтримки соціальних контактів. Важливим надбанням розвитку інтернет-

комунікацій для політичного процесу слід вважати трансформацію політичної 

комунікації від патерналістського характеру владних відносин до політичного 

плюралізму, який є необхідним для ефективної політичної діяльності, одним із 

завдань якої є узгодженість інтересів і цілей держави й суспільства [52]. 

Важливо враховувати, що розвиток науково-технічного прогресу також 

значно урізноманітнює технологічні можливості інтернет-комунікацій. Доступ в 

Інтернет сьогодні є майже повсюдним, у тому числі завдяки технології WI-FI 

(удома, у місцях роботи та навчання, у громадських місцях, навіть на вулиці: у 

парках, у транспорті тощо), та цілодобовим завдяки урізноманітненню технічних 

засобів, вибір яких сьогодні включає комп’ютер, ноутбук, планшет, мобільний 

телефон. Це все забезпечує безперервність доступу до мережі Інтернет, а отже, 

уможливлює безперервність взаємодії й виникнення відповідних реакцій. За таких 

умов особливо яскраво проявляються швидкісні та масштабні переваги інтернет-
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комунікацій перед традиційними. Завдяки цьому з’являється технічний резерв, 

який через передавання інформації за короткий період часу може скоординувати 

дії від десятків до навіть сотень тисяч людей, тим самим забезпечуючи 

можливість одночасно здійснити інформаційний зв’язок між тисячами 

користувачів, що мають різні політичні погляди, належать до різних політичних 

партій, але об’єднані спільною громадянською позицією.  

У цілому з посиленням розвитку інформаційно-комунікативних технологій 

відбувається трансформація політичної комунікації, внаслідок якої: 

 збільшується обсяг, щільність і швидкість комунікацій; 

 змінюються штучні форми соціальної комунікації на інтерактивні, 

тобто перетворюються канали політичної комунікації; 

 змінюються актори політичної комунікації, при цьому збільшується 

кількість організованих та неорганізованих груп, індивідуальних акторів; 

 збільшується доступ до інформації та розвиваються навички й уміння 

працювати з нею; 

 долаються фізичні та соціально-політичні обмеження й формуються 

ефективніші механізми взаємодії акторів і соціальних груп; 

 розвиваються моделі комунікації, з’являються ті, які можливі тільки у 

віртуальному просторі; 

 з’являються нові способи творення, розпізнавання, розмежування та 

засвоєння розширених потоків політичної інформації; 

 залучається все більше людей та створюються соціальні спільноти, у 

яких певна інформація спільно осмислюється та інтерпретується; 

 нівелюється соціальна ієрархія користувачів, що сприяє політичній 

активізації; 

 посилюється динамічність політичних процесів; 

 розвиваються форми комунікації (як вербальні, так й невербальні). 

Означені трансформації зумовлені тим, що внаслідок інформатизації 

суспільства стало можливим удосконалення процесів накопичення, зберігання, 

представлення та розповсюдження інформації; відбувся розвиток методів та 
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засобів пошуку й обробки інформації; поглибилися знання та розвинулися 

здібності людей до освоєння нової інформації, її сприйняття, інтерпретації. 

Основні напрями впливу інформатизації на розвиток політичної комунікації 

подано на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1. Вплив інформатизації суспільства на розвиток політичної комунікації 
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індивіди мають можливість висловлювати свою думку, критикувати, спілкуватися 

з однодумцями, долаючи географічні, часові, цензурні, навіть психологічні та інші 

бар’єри, об’єднуватися та спільно діяти, організовувати заходи тощо. 

Основне призначення політичної комунікації полягає в забезпеченні через 

виконання політичних функцій політичного управління, спрямованого на 

вирішення поточних суспільних потреб у межах існуючої політичної системи. 

При цьому ефективність цього управління значною мірою залежатиме від 

наявності та інтерпретації політичної інформації, що, у свою чергу, суттєво 

залежить від розвитку комунікативних засобів, серед яких усе актуальнішими є 

інтернет-комунікації. Пріоритетність засобів політичних інтернет-комунікацій 

зумовлена їх здатністю до формування ефективного механізму управління 

сучасною суспільною думкою, до того ж за більш короткі терміни та в значнішій 

за масштабами охоплення аудиторії.  

Отже, саме інформатизація суспільства забезпечує більші можливості 

спілкування й налагодження контактних зв’язків, вкрай важливим є розвиток 

теоретичних та практичних аспектів політичних комунікацій в умовах розвитку 

нових інформаційних технологій, які зумовлюють появу нової соціологічної 

категорії «політична інтернет-комунікація». 

 

 

1.3 Розвиток засобів дослідження політичної комунікації в інтернет-

просторі 

 

Роль мережі Інтернет як найбільш перспективної технологічної платформи 

для політичної взаємодії зростатиме й надалі. При цьому для деяких громадян 

України вона вже стала невід’ємним щоденним атрибутом життя, а інші – тільки 

до неї залучаються. Одні громадяни використовують її переважно для пошуку 

інформації, другі – для спілкування, треті – для роботи, пошуку інформації та 

спілкування. Отже, інтернет-аудиторія характеризується різноманітністю мотивів, 
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цілей, інтенсивності використання мережі, навичками навігації тощо, тому для 

визначення ефективних інструментів взаємодії її необхідно досліджувати.  

Для використання політичної інтернет-комунікації важливо знати 

особливості інтернет-аудиторії як її учасника. Особливий інтерес становить 

знання кількості потенційних учасників політичної інтернет-комунікації. 

Необхідно виявити, скільки серед них здатні та готові вступати в політичну 

взаємодію через мережу Інтернет, а також найефективніші засоби політичної 

інтернет-комунікації. Наведені аспекти зумовлюють необхідність оцінювання 

інтернет-аудиторії України, її кількісних та якісних параметрів у цілому, а також 

– більш глибокого дослідження інтернет-спільнот громадян, які через інтернет-

комунікації цікавляться політичною інформацією, беруть участь в обговореннях 

політичної ситуації, подій, проблем, вступають у безпосередню взаємодію, 

залучаються до активних дій як on-lіne так і off-line. 

Кількість, склад та структура інтернет-аудиторії сьогодні цікавлять 

дослідників різних сфер діяльності: від банкірів та продавців до суспільних, 

політичних діячів, тому розвиваються різні напрями та методи її дослідження. 

А. Чугунов відзначає, що американські дослідницькі компанії активно 

використовують інтерактивні можливості інтернет-технологій і ведуть онлайнові 

опитування за трьома основними напрямками [192]:  

1) вивчення мережевої поведінки і ставлення користувачів мережі до 

технологічних і соціокультурних аспектів розвитку Інтернет; 

2) дослідження споживчих установок та поведінки на різних ринках 

товарів і послуг. У даному напрямі особливу увагу приділяють вивченню 

споживчих інтересів спеціальних груп (територіальних, демографічних та 

соціокультурних); 

3) вивчення соціальних і політичних установок, у тому числі 

електоральних переваг, ставлення до регіональних проблем, міжнародної 

політики. 

Наявність значної різноманітності користувачів мережі Інтернет, потреб, 

які вони задовольняють через її використання, зумовлює необхідність 

застосування значного методичного інструментарію досліджень. Ураховуючи 
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суттєві темпи розвитку Інтернет в Україні та багатоаспектність й необмежені 

можливості його використання, розробці методичних підходів дослідження 

інтернет-аудиторії присвятили увагу науковці різних наукових галузей: соціології, 

політології, економіки, менеджменту, психології тощо.  

Перш за все, як науковців, так і практиків цікавлять загальні показники 

розвитку мережі Інтернет у країні та світі. Дослідження в царині розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій здійснюють такі світові організації як 

Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU) – 

визначає індекс розвитку електронного уряду (The United Nations E-Government 

Survey), Фундація світової мережі (World Wide Web Foundation) – визначає рівень 

розвитку Інтернет та формує Рейтинг розвитку Інтернет у країнах світу, Світовий 

економічний форум (World Economic Forum) – використовує індекс мережевої 

готовності та ін. [7, 23, 61, 90, 96]. Останній, зокрема, визначає Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), серед 12 складових 

якого – індекс, що описує рівень технологічного розвитку. Отже, світові 

організації встановлюють різноманітні показники, що характеризують рівень 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, рівень розвитку мережі 

Інтернет, які доцільно використовувати на першому етапі дослідження. 

Окрім рівня технологічного розвитку мережі Інтернет принциповим з 

точки зору дослідження політичних інтернет-комунікацій є аналіз інтернет-

аудиторії. Відповідно до соціологічного підходу, особливу роль у процесі 

вивчення інтернет-аудиторії відіграє соціологічний аналіз. Л. Калашнікова та 

Л. Черноус відзначають: «Цей напрямок галузевої соціології є відносно новою 

сферою теоретизування, об’єктом дослідження якого виступає інформаційне 

середовище, а предметом вивчення – аудиторія мережі Інтернет та форми 

соціокультурної взаємодії між людьми під час обміну соціальною інформацією» 

[100]. Як предмет соціологічного аналізу мережу Інтернет розглядає також 

С. Коноплицький, соціологічні аспекти та можливості мережі Інтернет він вивчає 

в таких площинах, як розширення поля респондентів через проведення онлайн-

опитувань, використання Інтернет для вивчення інтересів, поведінки, смаків, 

потреб будь-якої аудиторії. Однією з найбільш затребуваних сьогодні тем 
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науковець вважає дослідження самого Інтернет та його аудиторії, а також 

інтернет-спільнот, кожна з яких має свої специфічні комунікаційні особливості 

[109].  

Необмеженість доступу, анонімність та інші специфічні характеристики 

Інтернет, що зумовлюють формування інтернет-спільнот із певними правилами 

взаємодії, членом яких може стати будь-який користувач, викликають подальшу 

його соціалізацію. На підтвердження цього наведемо думку С. Коноплицького: 

«Інтернет стає ще однією сферою соціалізації поряд з сім’єю, колом друзів, 

навчальними закладами» [109]. З огляду на це, з одного боку, у процесі політичної 

інтернет-комунікації можливості мережі Інтернет можна використовувати під час 

дослідження як інструмент (технічний засіб) для оцінювання політичної дійсності 

(політичної ситуації, проблем, їх сприйняття і ставлення до них тощо) шляхом 

опитування користувачів, а з іншого боку – як безпосередньо засіб політичного 

дискурсу. Використовуючи мережу Інтернет для політичної комунікації та 

досліджуючи його аудиторію, необхідно чітко усвідомлювати, що, як доречно 

відзначив С. Коноплицький, інтернет-середовище не є простим відображенням 

соціальних конструктів реального життя – комунікативні схеми, стратифікаційні 

моделі тощо в цьому середовищі не запозичені з реального життя, але 

породжуються всім віртуальним контекстом [109]. Це спричиняє необхідність 

розробки специфічного методичного інструментарію дослідження інтернет-

аудиторії для вирішення тих чи інших суспільних, зокрема, політичних проблем. 

Можна цілком погодитись із І. Ксенофонтовою в тому, що методологія 

дослідження Інтернет має передбачати постійне звернення до кордону між онлайн 

та офлайн [112, с. 23], оскільки явище, що виникає в онлайн-просторі, впливає на 

події, які відбуваються в офлайн-просторі [112, с. 25]. Слід відзначити, що з 

розвитком Інтернет значно зросли можливості проведення соціологічних 

досліджень, що також підкреслює взаємозв’язок технічного та соціального 

аспектів, симбіоз яких дозволяє виявляти та вирішувати найрізноманітніші 

проблеми: суспільні, соціальні, політичні, комерційні, особисті для користувачів, 

задовольняти інформаційні потреби тощо.  
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Загалом усі методичні підходи медіа-досліджень Інтернет можна поділити 

на дві великі групи: 

1) веб-аналітика, яка здійснюється за допомогою сайтів (site-centric); 

2) соціологічні – дослідження користувачів. 

Вивчаючи аудиторію Рунету як учасника політичної комунікації, 

М. Щенніков використовував такі показники [206]: 

 частка користувачів Інтернет серед усього населення;  

 частка найбільш активних користувачів Інтернет за низкою критеріїв 

(доступність Інтернет як каналу зв’язку, вік, освіта, дохід);  

 ступінь довіри до Інтернет як джерела інформації;  

 частка користувачів з високим ступенем політичної активності; 

 частка користувачів, які використовують найбільш інтерактивні засоби 

інтернет-комунікації. 

У той же час методично обґрунтованішим підходом до дослідження 

політичного сегменту мережі Інтернет вважаємо підхід О. Горошко та 

О. Жигаліної, які пропонують використовувати такі групи показників [69]: 

 кількісно-якісні: наявність ресурсів, менеджмент й індекс цитування в 

Інтернет, рівень цитування в публікаціях й сюжетах традиційних ЗМІ; 

 аудиторні: відвідуваність, наявність постійного ядра відвідувачів; 

 інтерактивні: зворотний зв’язок, швидкість оновлення, нелінійність структури, 

використання можливостей гіпертексту.  

Даний підхід також піддається критиці з точки зору плутанини та 

неясності, що випливають із наведених груп показників. Недоцільно називати 

першу групу показників «кількісно-якісними», оскільки вони стосуються аналізу 

інформаційно-комунікаційної ефективності об’єкта політичної комунікації, яка й 

виражається в доведенні інформації до адресатів, їх кількості, рівня використання 

отриманої ними інформації. У цьому аспекті простежується єдність думок 

О. Горошко, О. Жигаліної та М. Дуняєвої, які, розглядаючи Інтернет як засіб 

політичної комунікації, також відзначають можливості використання його як 

інструмента отримання інформації для здійснення кількісно-якісної оцінки 

політичної інтернет-комунікації. Проте відмінність їхнього підходу стосується 
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аналізу інформації. М. Дуняєва [82] пропонує використовувати кількісні методи 

для відстеження кількості переглядів/коментарів, яке відбувається шляхом 

підрахунку кліків. А під якісним аналізом, на відміну від О. Горошко та 

О. Жигаліної, автор має на увазі контент-аналіз. 

На нашу думку, «кількісно-якісними» необхідно називати показники, що 

характеризують масштаб, склад та структуру користувачів Інтернет та свідчать не 

тільки про відвідуваність, наявність постійного ядра відвідувачів, а й дозволяють 

виявити статево-вікові, географічні особливості аудиторії, географію охоплення, 

специфічні характеристики, такі як рід занять чи сфера діяльності, становище в 

суспільстві, політичні погляди та позиції тощо. Таким чином, дана група 

показників, «аудиторні», має охоплювати значно більший обсяг інформації. 

Якісний аналіз політичної інформації пропонуємо виділяти в окремий напрям 

дослідження політичної інтернет-комунікації. 

Спираючись на те, що в текстах інтернет-комунікацій реконструюється 

суб’єктивний досвід взаємодії інтернет-користувачів, І. Ксенофонтова акцентує на 

тому, що емпіричне дослідження має бути побудовано навколо аналізу текстів, 

висловлювань, а також віртуальних взаємодій, зафіксованих у віртуальному 

просторі, та їх інтерпретації, сприйняття. Для цього автор пропонує 

використовувати метод дискурсивного аналізу. У загальному розумінні дискурс-

аналіз як метод дозволяє вивчити «природно» створені користувачами тексти як 

соціальний діалог та інтерпретувати їх зміст з точки зору соціального контексту 

[112]. 

Важливими для дослідження політичної інтернет-комунікації є показники, 

які О. Горошко та О. Жигаліна виділили в групу інтерактивних; саме вони 

покажуть, наскільки повно та результативно використовуються такі переваги 

мережі Інтернет у процесі політичної інтернет-комунікації, як швидкість, 

мобільність, оперативність, інтерактивність, гіпертекстуальність. 

Ю. Годик виділила п’ять груп основних характеристик, що застосовуються 

під час дослідження аудиторії інтернет-ЗМІ [66]: 

 аудиторна поведінка: частота користування Інтернет загалом та його 

окремими ресурсами, тривалість користування Інтернет загалом та його 
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окремими ресурсами; глибина використання сайту (просування за сторінками), 

стаж використання Інтернет; 

 ставлення до інформації та її джерела: мотиви звернення до Інтернет та 

окремих ресурсів; інтереси та переваги; оцінки контенту, дизайну, опцій; 

задоволені та незадоволені запити; пропозиції за контентами й засобами їх 

подання, оцінка навігацій і опцій тощо; 

 комунікативна активність: участь у створенні контенту, в обміні інформацією 

за каналами спілкування всередині сайту (реєстрація, форуми, чати, відповіді 

на питання й анкети, записи в гостьовій книзі, поштове спілкування відносно 

контенту); 

 соціально-демографічні характеристики: стать, вік, освіта, рід занять, 

кваліфікація, професія, сімейний стан, місце проживання; 

 споживчі характеристики: наявність матеріальних благ, споживчі преференції 

та наміри тощо. 

Наведені групи є важливими, на наш погляд, і для дослідження аудиторії 

політичної комунікації як окремого напряму, що характеризує специфічність 

особистісних параметрів, зумовлених насамперед соціально-демографічними, 

психологічними та іншими чинниками. Тим самим можна буде вирішити 

щонайменше три важливих завдання: 

1) встановити загальні тенденції звернення та користування певними 

ресурсами політичної інтернет-комунікації, операцій з їх інформацією (чи буде вона 

надсилатися іншим, обговорюватися, чи залишиться без уваги тощо); 

2) визначити цільову аудиторію певних політичних інтернет-ресурсів та 

встановити особливості відносин між її учасниками; 

3) з’ясувати політичні проблеми, погляди, позиції, наміри досліджуваної 

аудиторії та виявити найбільш ефективні інструменти політичної взаємодії в 

Інтернет.  

Проаналізувавши досвід вивчення російської інтернет-аудиторії, було 

виявлено, що найпоширенішу конфігурацію показників дослідження інтернет-

аудиторії використано в дослідному проекті «Web-vector». Хоча компанія працює 

для задоволення інформаційних потреб комерційних організацій, основні 
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параметри, що ними вимірюються, на наш погляд, є доцільними й під час 

дослідження політичної інтернет-аудиторії. Відповідно до методики «Web-

vector» у процесі вивчення визначаються такі показники [192, с. 49]: чисельність 

аудиторії Інтернет і користувачів електронної пошти, динаміка зростання 

інтернет-аудиторії, соціально-демографічний та освітній портрет аудиторії 

Інтернет, активність інтернет-аудиторії, оточення та зони впливу Інтернет, 

інтереси інтернет-аудиторії, місця виходу в Інтернет, рівень оснащеності 

комп’ютерами й засобами зв’язку вдома, придбання товарів та послуг удома, 

придбання товарів та послуг через Інтернет, портрет людей, що мають досвід 

купівлі товарів через Інтернет. За допомогою цих показників можна отримати 

результати, які дозволяють розподілити інтернет-аудиторію за територіальними 

характеристиками (регіоном, типом населеного пункту), соціально-

демографічними характеристиками (стать, вік, рівень освіти, дохід), регулярністю 

відвідування Інтернет (одиничні відвідування, раз на тиждень, не менше однієї 

години часу на тиждень, не менше трьох годин на тиждень).  

В Україні також існують спеціалізовані компанії, що проводять дослідження 

інтернет-аудиторії та мають власні дослідницькі методики. «Opinion Software Media» 

– це проект медіа-досліджень інтернет-аудиторії України, заснований на user-centric 

підході й запроваджений Інтернет Асоціацією України на початку 2010 року. 

Методологія дозволяє здійснювати моніторинг усіх відвідуваних українськими 

користувачами інтернет-ресурсів: як національних, так і закордонних. Панель 

репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком від 15 років і старше. Її дизайн 

заснований на даних періодичних установчих досліджень населення України, які 

проводяться офлайн. За результатами дослідження публікуються дані щодо кількості 

користувачів, їх структури за статтю, віком, регіоном, типом населеного пункту, 

родом занять, рівня доходу; найбільш відвідуваних сайтів за середньоденною 

часткою, за охопленням [93].  

Глибші дослідження інтернет-аудиторії проводить міжнародна компанія з 

експертизи та консалтингу в галузі цифрових технологій країн Європи, Близького 

Сходу та Африки «Gemius». Компанія застосовує гібридну методологію 

gemiusAudience, яка об’єднує в собі декілька компонентів дослідження [6]: 
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 Site-centric data – система gemiusTraffic збирає «сирі» дані про трафік і 

відвідуваність інтернет-користувачами веб-сторінок у мережі, які беруть 

участь у дослідженні; 

 Online Panel – група користувачів, соціально-демографічний профіль, улюблені 

продукти і стиль життя яких уже нам відомі й поведінку яких в Інтернет ми 

спостерігаємо; 

 установчий інструмент огляду – незалежне дослідження, зосереджене на 

використанні методик у режимі офлайн на стабільній основі, яке описує 

демографію популяції інтернет-користувачів. Мета дослідження – упевнитися 

в тому, що дана аудиторія онлайн – це частина репрезентативної групи 

місцевих Інтернет-користувачів. 

У процесі дослідження використовуються такі показники та параметри: 

кількість відвідувачів (real users), кількість переглядів сторінок, загальний час, 

середній час на одного користувача (real user), середня тривалість перегляду, середня 

тривалість роботи програми на користувача, середня кількість переглядів на 

відвідувача, середнє число сесій на відвідувача, охоплення, індекс подібності 

аудиторії, склад аудиторії, склад переглядів сторінок, частка часу, перетин аудиторії, 

уся аудиторія відвідувачів (real users), перегляд сторінки, час, сесія, візит. 

За допомогою методики gemiusTraffic також аналізуються частота і 

тривалість відвідувань різних розділів певного веб-сайту, що дозволяє 

модифікувати контент відповідно до переваг користувачів. Крім зазначених 

методик компанія розробила та використовує gemiusPrism, gemiusDirectEffect, 

gemiusAdHoc, gemiusStream, gemiusHeatMap, gemiusRecommend, AdOcean, 

AdOcean Light, gemiusGeo, які характеризуються специфічними показниками й 

результатами, що дозволяють вирішувати складні питання щодо ефективної 

взаємодії суб’єктів та об’єктів інтернет-комунікацій.  

Методики компанії «Gemius» дають можливість отримувати інформацію щодо 

популярності потокових матеріалів, рекламного потенціалу кожного мультимедійного 

контенту; картини дій, що виконуються відвідувачем над досліджуваним файлом; 

поведінки і переваг користувачів, які переглядають мультимедійні онлайн матеріали; 

можливостей підвищення ефективності онлайн-просування тощо. Досвід діяльності 

компанії «Gemius» демонструє масштабність і широкі можливості дослідження та 
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взаємодії за допомогою інтернет-комунікацій, а також різноплановість показників 

дослідження інтернет-аудиторії, які мають використовуватися для вирішення тих чи 

інших проблем. 

Важливий науковий внесок у розвиток методичних аспектів дослідження 

інтернет-аудиторії зробила О. Горошко, яка довела, що процеси, які відбуваються в 

інтернет-просторі, мають суттєву «гендерну складову», вплив якої здійснюється за 

двома напрямами: з одного боку, гендер впливає на соціальні процеси, реалізовані в 

мережі, змінюючи їх характер, а з іншого – підсилення інтернетизації та 

інформатизації суспільства впливає власне й на гендер як соціальний конструкт, 

перетворюючи певним чином структуру гендерних відносин спочатку в Інтернеті, а 

потім і в повсякденному житті. Особливої уваги заслуговують пропозиції автора щодо 

критеріїв класифікації сайтів у мережі Інтернет на основі індексів популярності, 

затребуваності й інтегрованості веб-ресурсу в глобальну павутину, що дозволяє 

вдосконалювати оцінку комунікативної ефективності того чи іншого веб-ресурсу. 

Окрім того важливими є висновки щодо необхідності розвитку соціології Інтернет як 

нового напряму прикладного соціологічного знання, об’єктом якого є 

соціокультурний комунікативний інтернет-простір, а предметом – різноманітні форми 

соціокультурної взаємодії в мережі [70]. Спираючись на констатацію О. Горошко 

множинності, плинності та варіативності гендерного концепту в сучасному 

інформаційно-комунікативному середовищі, підкреслимо необхідність комплексного 

дослідження інтернет-аудиторії для глибшого та повнішого розуміння її учасників, 

яке потрібне під час прийняття рішень щодо політичної інтернет-комунікації. 

Ураховуючи різноманітність та різноспрямованість політичних інтернет-

комунікацій, важливим вважаємо розгляд практики вивчення інтернет-аудиторії в 

конкретних обставинах. Як окремий випадок вивчення поведінки суб’єктів 

політичної інтернет-комунікації слід досліджувати електоральну інтернет-

аудиторію. У цьому аспекті також існує ціла низка методичних підходів, огляд 

яких дозволить виявити окремі важливі показники, що характеризуватимуть 

політичну інтернет-аудиторію. В основі методології електоральних досліджень 

П. Лазерфельда лежить панельний метод дослідження [86], завданнями якого є 

виявлення впливу соціального статусу виборця на голосування, впливу партійних 

з’їздів та призначень, ролі пропаганди та ЗМІ, впливу найближчого оточення: 
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родини, друзів, колег; обставин, що визначають часові межі прийняття 

політичних рішень, шляху формування вподобань та переваг, причин поведінки 

виборців під час голосування. Актуальність та важливість дослідження 

електоральної інтернет-аудиторії зростає в період передвиборних компаній, а із 

розвитком інтернет-технологій можливості дослідження електоральної поведінки 

значно зросли, а витрати – зменшилися. 

У контексті розвитку методичного інструментарію дослідження інтернет-

аудиторії важливим є огляд практики аналізу аудиторії соціальних мереж як 

окремого напряму соціологічного дослідження інтернет-аудиторії. У ньому 

важливим є встановлення не тільки соціально-демографічних, соціокультурних 

характеристик аудиторії, а й виявлення специфічних особливостей аудиторії 

різних соціальних мереж. Встановлення специфічних профілів інтернет-аудиторії 

соціальних мереж є важливим для їх вибору та формування інтернет-комунікації з 

метою вирішення різних політичних завдань. Загалом сучасні соціологічні 

підходи дослідження політичної інтернет-комунікації, зокрема політичної 

інтернет-аудиторії, потребують подальшого розвитку. Для вирішення цього 

завдання нами розроблено методологічну схему аналізу розвитку мережі Інтернет 

та інтернет-аудиторії, що ґрунтується на системному підході та принципі 

комплексності в контексті дослідження взаємозв’язку різних аспектів розвитку 

мережі Інтернет, формування та взаємодії політичної інтернет-аудиторії, її 

представлено у вигляді низки послідовних етапів, виконання яких дозволить 

отримати необхідну інформацію для ідентифікації політичної інтернет-аудиторії. 

Процес дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та політичної 

інтернет-аудиторії складається з чотирьох основних етапів, на кожному з яких 

використовуються різні кількісні та якісні параметри оцінювання (рис. А.1):  

І Етап. Оцінка стану та тенденцій розвитку мережі Інтернет в Україні; 

ІІ Етап. Дослідження складу та структури аудиторії Інтернет в Україні; 

III Етап. Аналіз поведінкових аспектів інтернет-аудиторії станом на певну дату та 

в динаміці; 

IV Етап. Дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та її інтернет-

аудиторії. 



  72 
Використання запропонованого методичного підходу до соціологічного 

дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та її інтернет-аудиторії 

зумовлює необхідність з’ясування поняття політичної інтернет-аудиторії. У 

підручнику «Основи ораторського мистецтва» В. Стец аудиторію визначає як 

зібрання деякої кількості людей, які відчувають схожі очікування певних 

переживань чи зацікавлені одним тим самим предметом [171].  

Існує й таке визначення сутності поняття «аудиторія»: аудитóрія (лат. 

auditorium, від лат. auditor — слухач) у загальному сенсі – це публіка, соціальна 

спільнота людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), 

які володіють інформацією та доводять її до цієї спільноти [33]. Можна 

стверджувати, що аудиторію слід розглядати як певну сукупність людей із 

різними соціально-демографічними характеристиками, об’єднаних спільними 

проблемами, спільною інформаційною потребою, які вступають у взаємодію із 

комунікатором для її задоволення. 

У широкому розумінні інтернет-аудиторію можна представити як 

сукупність користувачів мережі Інтернет, які застосовують його для задоволення 

інформаційно-комунікаційних потреб. Ураховуючи те, що предметом політичної 

інтернет-комунікації є обмін інформацією між її об’єктом та суб’єктами в процесі 

політичної взаємодії, можна зробити висновок, що політична інтернет-аудиторія – 

це певна сукупність людей, які задовольняють інформаційно-комунікаційні 

потреби в процесі політичної участі, суспільної та політичної діяльності через 

мережу Інтернет. 

Для визначення глибинних змін, спричинених розвитком інтернет-

комунікацій важливим є дослідження інтернет-аудиторії в цілому та виявлення 

різних її сегментів. Отримана під час дослідження інтернет-аудиторії за 

наведеною процедурою інформація є важливою для формування профілів 

інтернет-аудиторії політичної інтернет-комунікації. На увагу заслуговує 

пропозиція В. Остапчука поділяти населення за принципом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на три групи [140]:  
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 ті, хто використовує ІКТ. Ці люди активно творять нове інформаційне 

середовище й активно ним користуються, мають відповідні навички та 

бажання послуговуватись інформаційно-комунікаційними технологіями;  

 ті, хто хоче використовувати новітні технології, але поки з певних причин не 

може. Ці люди мають бажання, але не мають можливості доступу до ІКТ. 

Обмеження доступу можуть бути як технічними (відсутність необхідного 

апаратного забезпечення), так і економічними (висока вартість послуг). Ця 

група відчуває свою інформаційну нерівність і становить соціальну базу 

подальшої інформатизації;  

 ті, хто з різних причин не хоче використовувати новітні технології. Для них 

усе, пов’язане з ІКТ, перебуває в зоні відчуження. Це інформаційно-пасивні 

громадяни, а також ті, хто заперечує нововведення в принципі. 

Одним із ключових параметрів виокремлення різних політичних інтернет-

аудиторій є розподіл користувачів залежно від статусу інтернет-користувача. 

У контексті особливостей формування та розподілу політичної інтернет-

комунікації залежно від специфіки аудиторії вважаємо за необхідне враховувати 

рівень здатності та готовності до політичної взаємодії через мережу Інтернет. Це 

буде частина першої групи із наведеної вище класифікації, тобто ті, хто вже 

використовують ІКТ, виявляють інтерес до політичних подій, спілкуються через 

засоби інтернет-комунікації на політичні теми, здійснюють обмін політичною 

інформацією, вступають до політичних інтернет-спільнот тощо. Відповідно до 

цього аспекту пропонуємо виділяти цільову, реальну та потенційну інтернет-

аудиторію політичної інтернет-комунікації: 

1) цільова – аудиторія, для якої призначена політична інформація; 

2) реальна – аудиторія, яка реально склалася на тому чи іншому інтернет-ресурсі; 

3) потенційна – вся аудиторія Інтернету, включаючи тих, хто найближчим часом 

підключиться до мережі Інтернет, тобто вони вже мають необхідні технічні 

засоби та наміри підключитися.  

З огляду на це, дослідження інтернет-аудиторії загалом має охоплювати 

інтернет-аудиторію, що склалася в Україні, та аудиторію політичної інтернет-
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комунікації. Ураховуючи, що в Інтернеті існують різні інтернет-ресурси, у тому 

числі різні інтернет-ресурси політичної комунікації, вважаємо за необхідне 

проведення глибшого дослідження нішевої аудиторії, яка належить до певного 

політичного інтернет-ресурсу і є частиною цільової аудиторії. 

У контексті отримання повнішої інформації для здійснення сегментування 

політичної інтернет-аудиторії важливим є визначення рівня суспільно-політичної 

активності в цілому та в мережі зокрема. Активність – це багатогранне та 

різноспрямоване поняття, яке використовується як соціологічний, філософський, 

політологічний, економічний, екологічний термін. М. Мордовець наголошує, що 

активність складається із зусиль щодо сприяння або перешкоджання соціальним, 

політичним, економічним або екологічним змінам або застою [131]. Поняття 

«суспільно-політичної активності» розглядається автором як феномен системної 

дії суб’єктів, які спрямовують зусилля на постійну, усвідомлену, демонстративну 

участь у політиці. Виходячи із цього, важливим завданням є вимір суспільно-

політичної активності як рівня проявлених зусиль у процесі політичної діяльності.  

Для цього найбільш доречним вважаємо використання соціологічних 

методів дослідження з метою виявлення оцінок громадян рівня своєї політичної 

участі. За результатами дослідження пропонується визначати інтегральний 

коефіцієнт суспільно-політичної активності, до складу якого мають увійти 

часткові коефіцієнти: 

- коефіцієнт підтримки суспільно-політичної події, що відбулася або 

відбувається; 

- коефіцієнт участі у суспільно- політичних заходах; 

- коефіцієнт готовності до участі у суспільно-політичних заходах; 

- коефіцієнт участі в громадській діяльності; 

- коефіцієнт готовності до участі в громадській діяльності. 

Розрахунок коефіцієнтів пропонується здійснювати як відношення кількості 

відповідей, що відповідають високому рівню залучення до досліджуваного 

аспекту, до кількості респондентів. Формула для розрахунку має вигляд: 
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де К – частковий коефіцієнт; 

Кі – кількість респондентів, відповідь яких відповідає високому рівню 

залучення; 

Кn – кількість респондентів, що відповідали на питання. 

 

Визначення інтегрального індексу суспільно-політичної активності: 

 

5
ГГУГПГПУПСПА КККККІ  ,    (1.2) 

 

де ІСПА – інтегральний індекс суспільно-політичної активності; 

КП – частковий коефіцієнт підтримки, що характеризує оцінку суспільно-

політичних подій, що відбувалися або відбуваються; 

КПУ – частковий коефіцієнт участі в суспільно-політичних заходах, що 

характеризує рівень залученості до суспільно-політичних процесів; 

КПГ – частковий коефіцієнт готовності до участі в суспільно-політичних 

заходах, що характеризує рівень готовності до конкретних суспільно-політичних 

дій; 

КУГ – частковий коефіцієнт участі в громадській діяльності; 

КГГ – частковий коефіцієнт готовності до участі в громадській діяльності. 

 

Для визначення рівня суспільно-політичної активності пропонуємо 

використовувати шкалу (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1. 

Шкала ідентифікації рівня суспільно-політичної активності 

Кількісне значення інтегрального індексу суспільно-політичної 
активності 

 

0-0,19 0,2-0,39 0,4-0,59 0,6-0,79 0,8-1,0 
Характеристика 

рівня 
суспільно-
політичної 
активності 

дуже 
низький 

низький 
рівень 

середній 
рівень 

достатньо 
високий 
рівень 

дуже 
високий 
рівень 

 

Для отримання даних необхідно провести опитування репрезентативної 

вибірки громадян України, розділивши їх за результатами опитування на 

відповідні групи залежно від ступеня використання мережі Інтернет для 

отримання політичної інформації та взаємодії, що дозволить визначити 

особливості їх суспільно-політичної активності. 

Запропонована методика є надійним методичним базисом соціологічного 

дослідження суспільно-політичної активності. Її застосування уможливлює 

дослідження тенденцій розвитку політичної інтернет-комунікації та інтернет-

аудиторії України, що дозволить отримати потрібну інформацію щодо: 

 рівня розвитку інформаційного суспільства в Україні та подальших перспектив 

його розвитку; 

 соціального потенціалу мережі Інтернет в Україні; 

 можливостей застосування інтернет-комунікацій у процесі політичної 

діяльності; 

 специфіки структури інтернет-аудиторії України; 

 готовності інтернет-аудиторії до політичної взаємодії в Україні в мережі 

Інтернет; 

 ефективних інструментів політичного впливу та політичної взаємодії в мережі 

Інтернет;  

 сили та напряму впливу політичної інтернет-комунікації на формування 

політичної та суспільної думки. 
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Висновки до розділу 1 

 

На основі теоретичного аналізу розкритий методологічний потенціал низки 

підходів до розуміння сутності поняття «політична комунікація». Серед них 

виокремлено два найбільш поширені підходи – процесний, суть якого зводиться 

до безпосередньої діяльності щодо вироблення та доведення політичної 

інформації, та інформаційно-комунікаційний, центральною тезою якого є 

взаємодія та взаємовплив суб’єктів та об’єктів політичної комунікації. Виявлені 

ціннісний, системний, системно-структурний, структурно-процесний та 

соціокультурний підходи. Останній набуває все більшої важливості та 

актуальності, оскільки його використання сприяє ефективнішій взаємодії 

суб’єктів та об’єктів політичної комунікації й можливості досягнення її мети 

через соціальну спрямованість політичної діяльності суб’єктів відповідно до 

культурних цінностей. Враховуючи, що кожний із підходів має суттєві 

відмінності й по-своєму розкриває політичну комунікацію, необхідне 

викориcтання синкретичного підходу до розгляду політичної комунікації, який, на 

відміну від проаналізованих, допускає сполучення різних моделей політичної 

комунікації, що більш повно розкриває її сутність та зміст. 

Політичну комунікацію визначено як засіб інформаційної взаємодії 

політичних акторів та суспільства через двосторонній обмін політичною 

інформацією, який, на відміну від інших, ґрунтується на соціокультурних засадах 

та передбачає інтегровані форми політичної взаємодії, що дозволить досягти 

більшої політичної узгодженості та порозуміння в процесі політичної діяльності й 

сформувати на цій основі збалансовану соціально-політичну систему. 

Комплекс функцій, які забезпечує механізм політичної комунікації 

(інформаційна, регулятивна, соціалізаційна, інтеграційна, мотиваційна, 

маніпулятивна функції, а також функції зворотного зв’язку, розважальна, 

мобілізаційна, кореляційна, континуїтивна, іміджева), доповнено 

узгоджувальною, або консолідуючою, адаптивною та емоційною функціями. 
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Обґрунтовано, що з посиленням розвитку інформаційно-комунікативних 

технологій відбувається трансформація політичної комунікації. На основі аналізу 

нових інформаційних технологій у політичному процесі та їхнього впливу на 

політичні комунікації доведено необхідність аналізу інтернет-комунікацій як 

інструмента ефективної взаємодії політичних акторів і соціальних груп. 

Інтернет-комунікацію запропоновано розглядати як процес обміну 

інформацією різного змісту (факти, події, новини, ідеї, задуми, погляди тощо) та в 

різних формах (тексти, фото, картини, відео-, аудіозаписи тощо) між соціальними 

акторами через глобальну соціально-комунікативну комп’ютерну мережу за 

допомогою телекомунікаційних засобів. 

Розвиток форм політичної інтернет-комунікації зумовлює необхідність 

дослідження інтернет-аудиторії, яка відрізняється мотивами, цілями, 

інтенсивністю використання мережі, навичками навігації. На основі аналізу 

досвіду досліджень інтернет-аудиторії нами виділені дві основні групи 

методичних підходів медіа-досліджень: веб-аналітика, яка здійснюється за 

допомогою сайтів (site-centric), та соціологічні – дослідження користувачів. 

На основі аналізу теоретико-методологічних засад, методик та досвіду 

вивчення інтернет-аудиторії визначено основні етапи соціологічного дослідження 

розвитку політичної інтернет-комунікації та її інтернет-аудиторії: оцінка стану та 

тенденцій розвитку мережі Інтернет, дослідження складу та структури аудиторії 

Інтернету, аналіз поведінкових аспектів інтернет-аудиторії станом на певну дату 

та в динаміці, дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та інтернет-

аудиторії. 

Запропоновано методику визначення рівня суспільно-політичної 

активності за допомогою розробленого для цього інтегрального коефіцієнта, до 

складу якого були включені коефіцієнт підтримки суспільно-політичної події; 

коефіцієнт участі в суспільно-політичних заходах; коефіцієнт готовності до участі 

в суспільно-політичних заходах; коефіцієнт участі в громадській діяльності; 

коефіцієнт готовності до участі в громадській діяльності. 
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РОЗДІЛ 2  

СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

2.1. Сутність та особливості політичної комунікації в інформаційному 

суспільстві 

 

Із розвитком політичних процесів в Україні та посиленням ролі 

інформаційних технологій поряд зі зростанням масовості й інтенсивності їх 

використання людиною в повсякденному житті змінюється політичний простір та 

модернізуються політичні комунікації. І. Бронников відзначає, що панування 

інформаційних технологій не тільки перетворює соціально-політичні, економічні 

та культурні структури сучасного суспільства, але й змінює вигляд комунікації, 

що пов’язано зі специфікою обміну інформацією в суспільстві [44]. 

Інформаційно-комунікаційні процеси в політичній сфері сприяли трансформації 

як породження, трансляції та інтерпретації політичної інформації, так і засобів її 

обміну. Даний механізм трансформаційних перетворень політичної комунікації в 

умовах інформатизації представлено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Передумови розвитку політичних інтернет-комунікацій 

Сучасні Інформатизація суспільства 
політичні комунікації 

Політичні інтернет-комунікації 
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Ураховуючи те, що важливу роль при здійсненні інформаційних відносин 

у політиці відіграють і перебувають у розпорядженні суб’єктів технічні засоби, 

що змушує говорити про технічний рівень забезпечення інформаційно-

комунікаційних процесів [45], в основі трансформації політичної комунікації в 

політичну інтернет-комунікацію лежить взаємодія інформатизації суспільства як 

процесу розвитку інформаційних технологій та посилення ролі інформації й знань 

та сучасної політичної комунікації, в основі якої – тріада взаємопов’язаних 

складових: політичного процесу, суб’єктів та/або об’єктів і впливу як наслідку 

інформаційного обміну [51]. 

Слід погодитися із Н. Вахрамєєвою в тому, що проникнення інтернет-

технологій у царину політики – доволі складний та суперечливий процес, у якому 

автор виділяє два етапи: інформаційний етап, який характеризується 

проникненням у мережу політичної інформації, та етап медіатизації політики, 

пов’язаний зі спробою використання інтернет-простору як інструмента політичної 

комунікації та політичних технологій [56; 132]. З огляду на розвиток інтернет-

технологій та можливості їх використання в політичній діяльності, сьогодні вже 

можна виокремити третій етап: інноватизації політичних комунікацій через 

формування системи політичної інтернет-комунікації й глобального політичного 

інформаційного простору.  

Предметне поле досліджень політичної комунікації в інформаційному 

суспільстві охоплює розуміння сутності політичної інтернет-комунікації.  

У загальному вигляді політичну комунікацію в мережі Інтернет 

І. Бронников розглядає в контексті обігу інформації між акторами в політичній 

сфері в рамках інформаційно-комунікаційного обміну даними [44]. У цьому ж 

ракурсі інтернет-комунікацію визначає М. Щенніков – як виробництво, обмін і 

споживання інформації за допомогою інформаційно-телекомунікаційної 

комп’ютерної мережі Інтернет. Наведені підходи характеризують політичну 

інтернет-комунікацію з точки зору процесного підходу, в основі якого лежить 

інформаційна діяльність (у даному разі – з виробництва, передавання, обміну 

політичної інформації) як основна функція політичної комунікації, що 
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здійснюється із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Розуміючи як синонім терміна «політична інтернет-комунікація» термін 

«комп’ютерно-опосередкована політична комунікація», який застосовує 

О. Артюхіна, розглянемо авторське визначення. Під «комп’ютерно-

опосередкованою політичною комунікацією» вона має на увазі процес 

використання соціальними суб’єктами електронних повідомлень для відтворення 

політичних взаємодій [29]. Погоджуючись із позицією дослідниці в тому, що 

політична інтернет-комунікація, на відміну від традиційної, більшою мірою 

сприяє відтворенню політичної взаємодії, слід зауважити, що некоректно 

звужувати процес політичної інтернет-комунікації лише до використання 

соціальними суб’єктами електронних повідомлень, оскільки політична 

комунікація передбачає значно ширше коло функцій: від виробництва, 

поширення, накопичення політичної інформації тощо й до забезпечення обміну 

нею, що й зумовлює подальшу взаємодію як результат політичної комунікації. 

Вважаємо, що проаналізовані вище визначення потребують розвитку й 

удосконалення. 

На увагу заслуговує підхід О. Морозової, яка під політичною інтернет-

комунікацією пропонує розуміти виробництво, зберігання, обмін і споживання за 

допомогою мережі Інтернет інформації в єдиному комунікаційному просторі 

даної мережі і тим або іншим чином пов’язаних з функціонуванням у політичній 

системі суспільства індивідуальних та/або інституційно організованих акторів 

[132]. Автор визнає політичну інтернет-комунікацію, з одного боку, певним 

середовищем циркулювання політичної інформації і комунікацій, а з іншого – 

сучасним ресурсом і технологією політичного впливу, завоювання довіри й 

суспільної підтримки, а також політичної участі й політичної боротьби, тим 

самим пов’язуючи суб’єктно-об’єктну, технологічну й процесову складові 

системи політичної комунікації. 

У свою чергу, наголошуючи на інноваційному характері, Г. Акопов 

розглядає політичну інтернет-комунікацію як новий спосіб мережевої взаємодії 
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індивідів і спільнот, які виробляють, отримують, відбирають, обробляють і 

критично оцінюють політичну інформацію як між самими користувачами мережі, 

так і між ними та політичними акторами, з метою популяризації тих чи інших 

політичних ідей і програм, їх упровадження у свідомість учасників мережевого 

політичного простору [25, с. 16]. Наведене визначення вважаємо найбільш 

повним та коректним, воно розкриває сутність політичної інтернет-комунікації, 

ураховуючи функції, учасників, мету та головне – визначає її як мережевий засіб 

взаємодії. 

Як окремий випадок чи напрям політичної інтернет-комунікації 

розглянемо визначення її сутності у виборчому процесі, яке наводить С. Денисюк. 

Під комунікативними інтернет-технологіями у виборчому процесі автор пропонує 

розуміти систему цілеспрямованих, послідовних, ефективних дій на основі 

використання інтернет-ресурсів та її можливостей, розрахованих на досягнення 

заданого політичного результату і формування взаємодії між політиками і 

громадянами [76]. Цінність даного визначення для розвитку категоріального 

апарату щодо об’єкта дослідження полягає в усвідомленні того, що політична 

інтернет-комунікація розглядається як система цілеспрямованих, послідовних, 

ефективних дій, але не варто у визначенні обмежуватися лише вказуванням на 

використання при цьому інтернет-ресурсів, оскільки це значно звужує можливості 

політичної інтернет-комунікації. За визначенням у електронному словнику, 

інтернет-ресурс – це інформаційна система, що використовує web-технології на 

рівні представлення та передавання даних, призначена для надання публічних 

інформаційних послуг у мережі Інтернет [91], тобто інтернет-ресурс сприймається 

як технічний засіб, а політична інтернет-комунікація крім технічного аспекту 

включає інформаційний, який є основою політичної взаємодії. Тому дане 

визначення також доцільно уточнити. 

Для уточнення сутності категорії «політична інтернет-комунікація» 

важливим є висновок В. Недбай стосовно того, що, синтезуючи масовий, 

груповий і особистий типи комунікації, Інтернет створює принципово новий і 

унікальний її вид [137], тим самим вказує на різноманітність її форм, які 
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зумовлені лише використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Необхідно звернути увагу на акцентування окремими авторами процесів 

віртуалізації в інформаційному просторі, яка, на думку І. Шевченка, й стала 

чинником трансформації інформаційного простору й політичної комунікації. При 

цьому під віртуалізацією розуміється будь-яке заміщення реальності її 

симуляцією/образом – не обов’язково за допомогою комп’ютерної техніки, але 

обов’язково із застосуванням логіки віртуальної реальності. Віртуальна 

реальність передбачає взаємодію людини не з речами, а з симуляціями 

(симулякрами) [197]. Передбачається, що трансформація політичної комунікації в 

політичну інтернет-комунікацію супроводжуватиметься процесами віртуалізації. 

В. Недбай зауважує: «Політична комунікація в умовах становлення мережевого 

суспільства – це комунікація між образами, трансльованими за допомогою 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Політична комунікація 

набуває також ознак віртуальності, симуляції, міфологізації й медіатизації» [137], 

таким чином, політична комунікація в інформаційному суспільстві набуває 

властивостей та структури, що відповідають логіці мережевого суспільства. У 

контексті нашого дослідження під віртуальністю політики будемо розуміти 

дефініцію І. Бронникова, який у широкому аспекті пропонує розглядати її як 

постійний процес створення, розповсюдження та обігу політико-комунікаційних 

технологій і практик у віртуальному просторі [44, с.10]. 

Політичним акторам необхідно розуміти, що образ, створений на 

просторах глобальної мережі, є вигаданим, віртуальним, має симулятивний 

характер, у той же час простою людиною, користувачем Інтернет, він 

сприймається як реальний. Розмивання меж реального та віртуального і є 

основним завданням політтехнологів, які використовують політичні інтернет-

комунікації. Тим самим вона надає необмежені можливості створювати необхідні 

образи та сприятливі умови для політичного усвідомлення й сприйняття 

відповідно до мети суб’єкта, що сприятиме більш легкому виникненню 

відповідної реакції та дій з боку об’єкта. Крім того, віртуалізація зумовлює 
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розширення можливостей взаємодії політичних акторів із інформаційним 

простором, які саме й надає Інтернет; вони можуть значно урізноманітнити свої 

дії в ньому: від активної демонстрації власної політичної позиції до пасивного 

сприйняття окремих політичних дискурсів. Завдяки віртуалізації політичної 

комунікації за допомогою політичної інтернет-комунікації можна не тільки 

формувати погляди та наміри, викликати потрібні дії та реакцій, але й створювати 

політичну картину та культуру. Враховуючи те, що інтернет-аудиторія більшою 

мірою представлена молоддю, Інтернет слід використовувати як ефективний 

інструмент формування їхніх політичних поглядів, політичної позиції, залучення 

до активної політичної діяльності, що сприятиме активізації політичних процесів 

й прискоренню політичних трансформацій. Особливо важливим даний аспект 

сьогодні є для України, оскільки до влади прийшли нові політики, яким 

доведеться подолати існуючу політичну кризу та сформувати нове політичне 

буття в країні. Для успішного проведення політичних та економічних реформ 

саме й потрібні зараз ефективні засоби політичної інтернет-комунікації.  

Оскільки відповідна політична картина або політична дійсність 

створюється у людини під впливом того досвіду, який вона має, й зростає роль 

Інтернету як джерела отримання та обміну політичної інформації, сучасні 

політичні інтернет-комунікації формують нову політичну реальність. О. Романцов 

справедливо зауважує, що вже зараз будь-яка політична новина з’являється 

швидше не в періодичних виданнях, а на інтернет-сайтах, у блогах [158]. Отже, 

ураховуючи значний рівень динамізму та невизначеності політичної ситуації, 

саме політичні інтернет-комунікації завдяки високій гнучкості, здатності швидко 

реагувати на події та процеси стануть тим каналом, якому віддаватимуть перевагу 

дедалі більше людей, бажаючи оперативно отримати правдиву, без зовнішнього 

рецензування, інформацію, у тому числі політичного характеру.  

На інноваційному аспекті політичної інтернет-комунікації наголошує 

Г. Акопов, який акцентує увагу на їхньому значному інноваційному потенціалі, 

що характеризується суттєво новими функціями і можливостями. Під політичною 

інтернет-комунікацією автор розуміє інноваційний спосіб мережевої взаємодії 
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індивідів і спільнот, які виробляють, отримують, відбирають, обробляють і 

критично оцінюють політичну інформацію, як між самими користувачами мережі, 

так і між ними і політичними акторами, з метою популяризації тих чи інших 

політичних ідей і програм, їх проникнення у свідомість учасників мережевого 

політичного процесу. Умовою ефективної політичної інтернет-комунікації 

Г. Акопов абсолютно справедливо вважає сформованість у суспільстві 

комунікативного простору, характер якого допускає необмежене поширення 

політичної інформації, ідей, дискусій, а також формування політичної волі та 

громадської думки з приводу тих чи інших політичних проблем [25].  

Підбиваючи підсумок проведеного теоретичного аналізу й ураховуючи 

наведені міркування, пропонуємо політичну інтернет-комунікацію розглядати як 

систему дій щодо вироблення політичної інформації, яка відображається в певній 

текстовій, графічній або звуковій формах, щодо її поширення у мережі Інтернет з 

використанням сукупності технічних засобів, які забезпечують її циркуляцію 

(передавання, обмін, споживання тощо) з метою відтворення політичної взаємодії 

відповідно до інтересів політичних акторів, суспільства та індивідів. 

Для пояснення даного визначення необхідно звернути увагу на те, що саме 

політична інтернет-комунікація надає можливість рівноправної участі у створенні 

та поширенні політичної інформації всіх учасників політичного процесу: 

політичних акторів, суспільства та індивідів. Отже, на нашу думку, завдяки 

розвитку політичної інтернет-комунікації кожен член суспільства матиме 

можливість залучитися до політичних процесів й стати активним їх учасником. 

Якщо традиційна політична комунікація була обмежена і виходила виключно від 

політичних акторів: представників влади, політичних еліт, партій, органів влади, 

громадських організацій тощо, що зумовлювало високий рівень її інституалізації, 

то політична інтернет-комунікація уможливлює участь і продукування політичної 

інформації індивідами, навіть тими, хто до влади не має жодного стосунку. Роль 

таких індивідів із розвитком інтернет-комунікацій суттєво зростає, оскільки, 

маючи лідерські якості та повагу в колі свого спілкування (а в мережі Інтернет 

воно є необмеженим та динамічним), вони можуть справляти вплив на думки та 
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поведінку тих, з ким спілкуються. Таким чином, в інформаційному просторі 

виникатимуть лідери думок – люди, які завдяки активній діяльності, 

завойованому авторитету, досвіду в певній сфері здатні впливати на думки та 

свідомість інших людей. Вони здатні об’єднувати людей як знайомих, так і 

незнайомих, але для яких погляди та дії будуть близькими. Ураховуючи те, що 

лідери думок можуть бути різного віку, роду діяльності, поглядів, а також 

необмеженість політичної інтернет-комунікації (як часову, так і просторову), 

виникає потужний інструмент політичної взаємодії. Внаслідок цього значно 

розширюється політичне комунікативне поле, а суб’єкт-об’єктні відносини в 

політичній комунікації трансформуються в суб’єкт-суб’єктні, що є значним її 

досягненням для розвитку та активізації політичних процесів. Завдяки суб’єкт-

суб’єктній взаємодії політика виходить за межі суто політичної царини. При 

цьому суттєво зростає роль громадської діяльності, у якій активну участь беруть 

відомі діячі з різних сфер: спорту, мистецтва, культури, медицини, журналістики 

тощо. Не можна поза увагою залишити розвиток волонтерського руху, який 

завдяки інтернет-комунікаціям може об’єднувати людей з різних міст, регіонів 

для спільної громадсько-політичної діяльності й тим самим впливати на політичні 

процеси, зокрема на формування суспільної оцінки політичної ситуації, 

ефективності діяльності влади тощо. 

Використання політичної інтернет-комунікації як інноваційного способу 

мережевої взаємодії передбачає розвиток відповідних політичних технологій, які 

є основним засобом досягнення стратегічних цілей і реалізації завдань політики. 

Політична технологія — це система засобів, технік послідовного досягнення 

бажаного результату в тій чи іншій сфері політичної діяльності [150]. Характер і 

особливості інтернет-комунікацій зумовлюють специфіку сучасних політичних 

технологій, які в окремих випадках набувають інноваційного характеру завдяки 

використанню нових методів, прийомів, підходів та засобів комунікації. Так 

цифрові, комп’ютерні, інформаційні, мережеві технології та комунікації, 

продукція яких має політичний характер, є інтерактивною та поширюється 

цифровими способами, В. Недбай називає інноваційними політичними медіа-
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технологіями. У контексті виборчих технологій С. Денисюк відзначає, що в 

основі цих технологій знаходяться сучасні новітні методики (електронне 

голосування, використання електронних урн, обробка виборчих бюлетенів, 

підбиття підсумків електронного голосування) і політичні технології, які 

застосовують для впливу на вибір громадян (ЗМІ, диспути, Інтернет тощо) [77]. 

Таким чином, розвиток політичних інтернет-комунікацій сприяє й збільшенню 

технологій політичної діяльності, підвищуючи тим самим їх дієвість та 

ефективність. 

Крім зазначених аспектів, переваги політичної інтернет-комунікації над 

традиційними її засобами зумовлені цілою низкою інших чинників, причому різні 

автори їх по-різному трактують. За результатами теоретичного огляду наукових 

праць таких учених, як Д. Абрамова, І. Балинський, І. Бронников, Н. Вахрамєєва, 

М. Дуняєва, О. Морозова, В. Недбай, О. Романцов, О. Сорокін, М. Табакова, 

І. Шевченко [24; 35; 44; 56; 82; 132; 137; 158; 167; 175; 197], було визначено 

переваги політичної інтернет-комунікації (Додаток Б): ситуативність, мобільність, 

плюралізм, охоплення аудиторії, емоційність, доступність, причетність, зручність 

доступу, анонімність, значний обсяг інформації, універсальність, зниження 

витрат, гіпертексуальність, мультимедійність, інтерактивність, тривалий термін 

зберігання інформації, різноспрямованість комунікаційних процесів, відсутність 

просторово-часових меж, взаємодія в режимі on-lіne, персоналізація, відсутність 

посередників. Така значна кількість ознак, з одного боку, свідчить про суттєві 

можливості політичних інтернет-комунікацій, які іншими засобами комунікації 

неможливо забезпечити, а з іншого боку – їх необхідно уточнювати та 

систематизувати для правильнішого розуміння й уникнення повторів і похибок. 

Найбільше переваг політичної інтернет-комунікації виділяє Н. Вахрамєєва, 

які вона зумовила базовими характеристиками мережі Інтернет, серед них: 

оперативність, гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність; 

необмежений обсяг, тривалий термін зберігання, постійна актуалізація, 

можливість тематичного моніторингу інформації; глобальність, відсутність 

просторових та часових меж; порівняльна анонімність інтернет-простору; висока 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243235/source:default
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рентабельність використання технологій Інтернету [56]. Оскільки «глобальний» 

означає загальний, всесвітній, вважаємо ознаки «глобальність» та «відсутність 

просторових меж» синонімічними, й в аспекті характеристики мережі Інтернет 

доцільно використовувати другу ознаку, оскільки вона характеризує одразу дві 

переваги: просторову та часову необмеженість. Під час аналізу виявлених ознак, 

з’ясовано також синонімічність таких ознак, як мобільність та оперативність, 

інтерактивність, зворотний зв’язок та взаємодія в режимі on-lіne. 

Найбільша узгодженість авторів щодо переваг політичної інтернет-

комунікації спостерігається за такими ознаками, як оперативність, відсутність 

цензури, значний обсяг інформації, низькі витрати, інтерактивність, які ми також 

вважаємо безперечними й цілком слушними. 

На наш погляд, ще одна важлива ознака політичних інтернет-комунікацій 

– емоційність, відзначена М. Дуняєвою, О. Морозовою та О. Сорокіним [82; 132; 

167]. О. Морозова наголошує, що завдяки можливостям сучасного політичного 

Інтернету впливу піддаються всі компоненти психологічної структури людини: 

інтелект, емоції та мотиви поведінки. На перший план вона виводить саме 

емоційну ознаку, обґрунтовуючи це виникненням відповідних емоційних 

переживань, яке відображає ставлення людини до дійсності, що її оточує, через 

стимулювання всіх компонентів психічної структури людини [132, с. 157]. Це є 

вкрай важливим, оскільки, як справедливо відзначає М. Дуняєва, в епоху 

інформаційного суспільства більша частина населення демонструє певні 

політичні переваги, спираючись не на раціональний, а на емоційний вибір 

(симпатії/антипатії) [82]. У підручнику «Політична психологія» М. Головатий 

підкреслює: «Будь-яка політична дія є результатом почуттєвого сприйняття, 

відповідного осмислення конкретних ситуацій, явищ, вчинків найрізноманітніших 

суб’єктів політики» [67, с. 221]. Отже, оскільки першоосновою дії є результат 

чуттєвого сприйняття, то роль емоційної складової політичної комунікації 

зростатиме, й формуючи політичну інтернет-комунікацію, необхідно 

максимально ефективно вивчати та використовувати психологічні інструменти 

впливу на емоції об’єктів та обирати найбільш доречні технічні й інформаційні 
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засоби для викликання в них бажаної відповідної реакції та дії, зокрема творчі, 

креативні, особливі, оригінальні політичні технології та засоби політичної 

інтернет-комунікації (анекдоти, карикатури, плакати, фото, аудіо- та відеозаписи 

тощо). 

Варто погодитися із думкою А. Сичова про те, що характерні якості самого 

спілкування в мережі – це відособленість віртуального простору і часу від 

повсякденності, свобода самовираження, наявність добровільно прийнятих 

правил (наприклад, норм етикету та етичних кодексів), позитивна емоційність 

тощо [174]. Дійсно, володіючи значним комунікативним арсеналом, а 

найголовніше – можливістю взаємодії та вільного висловлення своєї політичної 

позиції й донесення її іншим учасникам комунікаційного процесу, діалогова 

модель, поряд із іншими специфічними ознаками політичної інтернет-комунікації 

(мобільність, мультимедійність, інтерактивність тощо), зумовлює активність та 

взаємовплив, формує відчуття політичної вагомості та незалежності від 

інституціональних структур, що в умовах демократичного суспільства є 

необхідною умовою політичного процесу. 

Ґрунтуючись на проведеному теоретичному аналізі, було визначено 

специфічні ознаки політичної інтернет-комунікації, зумовлені сферою її прояву – 

мережею Інтернет, та сформульовано на цій основі основні переваги (рис. Б.1):  

 екстериторіальність означає можливість політичної інтернет-комунікації 

охоплювати гетерогенну, географічно розпорошену групу людей, що сприяє 

формуванню масової політичної свідомості, яка відображається у знаннях, 

уявленнях, нормах, цінностях тощо, сформованих певною політичною 

комунікацією; 

 глобальність політичного інформаційного простору, з одного боку, 

забезпечує необмежений доступ до значного масиву політичної інформації, яка 

вільно циркулює в мережі Інтернет, а з іншого – є потужним базисом 

інформаційної політики країни, інтеграції її у світовий політичний простір, 

орієнтиром для формування національної інформаційної безпеки; 
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 високий рівень взаємодії – діалогова модель політичної інтернет-

комунікації – підвищує ступінь взаємодії (певних відносин з приводу політики як 

такої та її окремих складових) і зумовлює її різні форми: від співпраці, 

консолідації й до конкуренції, що викликають відповідні вчинки, події, процеси в 

політичній царині; 

 різноспрямованість комунікаційних процесів проявляється у двох 

аспектах: використання різних засобів, інструментів, інтернет-ресурсів тощо в 

процесі політичної інтернет-комунікації та різні варіанти взаємодії між 

учасниками комунікаційного процесу. Різноманітність засобів комуніціювання, 

які надає мережа Інтернет, значно розширює можливості здійснення політичної 

комунікації, наприклад партія може мати сайт, а її керівник водночас вести блог, 

члени партії можуть брати участь у форумах, чатах тощо. Учасники політичної 

інтернет-комунікації в окремих випадках можуть виступати об’єктом, а в інших – 

суб’єктом комунікації. Політична інтернет-комунікація також може відбуватися 

як усередині організації, партії, об’єднання тощо через створення інтрамережі для 

взаємодії між їх учасниками, так і зовні – індивіди, організація, партія, об’єднання 

можуть комуніціювати з іншими об’єктами. Таким чином, різноспрямованість 

комунікаційних процесів дозволяє використовувати інтегрований підхід до 

політичних інтернет-комунікацій.  

 висока швидкість вироблення, передавання, обміну інформацією, її 

оновлення значною мірою сприяють зростанню обсягів інформаційних потоків та 

інтенсивності інформаційних обмінів у процесі політичної діяльності, звідси 

важливі переваги: безмежність та безперервність виробництва та обміну 

політичною інформацією.  

На нашу думку, винятково важливого значення набуває забезпечення 

єдності смислового і часового параметрів інформаційних повідомлень. Така 

єдність передбачає, що сприйняття будь-яких ідей має співвідноситися людьми з 

фізичним часом їх (людей) існування [45]. 

Таким чином, політична комунікація в інтернет-просторі стала важливим 

еволюційним етапом трансформації політичних технологій у процесі розвитку 
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інформаційного суспільства в Україні, який характеризується формуванням 

інтернет-простору, що потребує його розгляду та структурного аналізу. 

 

 

2.2 Можливості політичної комунікації в інтернет-просторі 

 

Невід’ємною складовою інформаційного суспільства є інформаційний 

простір – особлива сфера спілкування між людьми, у якій існує, циркулює та 

обертається інформація. Оскільки одним із аспектів функціонування 

інформаційного простору є обмін інформацією, який відбувається в процесі 

взаємодії його учасників, то в ньому провідну роль відіграють інформаційні 

комунікації. В. Карпенко вважає, що поняття інформаційного простору – 

соціально-політичне і вбирає в себе як територіальний, так і космічний фактори, а 

надто – людський, оскільки суспільна інформація призначається для людини, 

людина – її споживач, і без людини вона втрачає свій сенс [101]. Таким чином, 

через інформаційний простір політична інформація, обертаючись у ньому, 

потраплятиме до її адресатів, а для цього потрібні ефективні комунікаційні 

технології. М. Логунова доречно звертає увагу на те, що політика як суспільне 

явище більшою мірою, ніж інші види людської діяльності, потребує спеціальних 

засобів інформаційного обміну, встановлення і підтримки постійних зв’язків між 

її суб’єктами [118], тому розвиток політичних комунікацій є важливим завданням 

на сучасному етапі. Його вирішенню, зокрема, сприяють інформатизація 

суспільства та розвиток інформаційних технологій, завдяки чому розширюються 

засоби та урізноманітнюються типи політичної комунікації. 

Структурно інтернет-простір складається з інтернет-ресурсів. У 

загальному розумінні інтернет-ресурс – це будь-який сервіс, доступний через 

мережу Інтернет. Г. Штромайєр визначив первинні інтернет-ресурси в політиці та 

розподілив їх на три групи [205]: 
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 державні первинні ресурси: голова держави, парламент, уряд, 

конституційний суд. Їхні завдання полягають в об’єктивному інформуванні про 

структуру, завдання та конкретну діяльність певного органу;  

 медійні первинні ресурси: інформація, підготовлена журналістами: веб-

інформація, надана класичними мас-медіа, он-лайн засоби комунікації та портали; 

 первинні ресурси інституцій громадського суспільства: партії, 

об’єднання, громадські ініціативи. Їхня мета – втілити свої особливі інтереси, 

впливаючи в будь-якій формі на прийняття обов’язкових для всіх рішень. 

Оскільки їхнє завдання із площини інформування переходить у площину впливу, 

можливість комунікації через Інтернет є надзвичайно важливою. Специфіка такої 

комунікації уможливлює формування політичних рухів та організацію 

однодумців, які віддалені один від одного в просторі і, можливо, в часі. 

У цій класифікації увагу зосереджено на інтернет-ресурсах, на яких 

переважно циркулює офіційна та політична інформація, проте наведені ресурси не 

є засобами активізації суспільно-політичної взаємодії, яка є пріоритетом 

політичної інтернет-комунікації. Ураховуючи, що кожний інтернет-ресурс як 

засіб політичної інтернет-комунікації створюється для визначеної мети й 

характеризується різними інструментами впливу, політичним акторам важливо 

використовувати різні їхні види в комплексі, що забезпечить різноплановість 

політичної комунікації та політичної взаємодії відповідно до мети політичної 

діяльності. Характерними відмінними рисами політичних інтернет-ресурсів 

вважаємо зміст, обсяг, швидкість наповнення чи оновлення інформації, цільову 

аудиторію, рівень інтерактивності, охоплення аудиторії, доступність, 

мультимедійність, взаємодію в режимі on-lіne. 

Г. Штромайєр виділяє такі види комунікації в Інтернеті: комунікації 

електронною поштою, тематичні інтернет-форуми, інтрамережі (замкнені частини 

загальної мережі, доступ до яких має лише певна група користувачів) [205]. 

Поряд із інтрамережею вагомого значення в політичному процесі набуває 

використання екстрамереж, створення яких зумовлює електронний обмін 

політичною, економічною, соціальною інформацією в структурованому форматі у 
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вигляді електронного документа, що відбувається між партнерами або 

підрозділами політичної організації або державної організації чи установи. 

О. Морозова вважає, що найбільш затребуваними формами політичної 

комунікації в мережі Інтернет є інтернет-сайти, блоги та міні-блоги, електронна 

пошта; форуми, чати, соціальні мережі; інтернет-опитування та онлайн-

голосування [132]. На нашу думку, уточнення потребують такі форми політичної 

комунікації, як інтернет-опитування та онлайн-голосування, для проведення яких 

створюється сайт, де розміщується інформація та матеріали щодо їх проведення 

(анкети, перелік питань, форми для голосування тощо). Тому коректніше називати 

їх не «форма комунікації» в Інтернеті, а інструмент чи засіб – як механізм її 

здійснення. Ю. Жорова до основних політичних ресурсів в Інтернеті, які називає 

платформами, зараховує інформаційні портали, сайти, форуми, блоги, акаунти й 

групи в соціальних мережах, наголошуючи на тому, що кожний з них забезпечує 

певні унікальні можливості політичної комунікації [84]. Якщо офіційні сайти 

державних організацій та установ, політичних партій, політичних діячів, 

громадських організацій мають більш інформаційний характер, то для виконання 

агітаційної, мобілізаційної, інтеграційної, мотиваційної функцій політичної 

комунікації також доцільно використовувати соціальні мережі, блоги, форуми, 

чати.  

На основі нових засобів політичної комунікації як наслідку розвитку 

політичних інтернет-комунікацій з’являються нові джерела отримання політичної 

інформації, популярність яких значно перевищила традиційні джерела, зокрема 

друковані ЗМІ; їх використання значно впливатиме на формування сучасної та, 

найголовніше, майбутньої картини політичної дійсності. Інноваційні політичні 

інтернет-комунікації здатні вирішити також низку завдань, пов’язаних із 

залученням громадян до політичного процесу, при цьому байдужих залишається 

дедалі менше. Трансформація політичних комунікацій у мережі Інтернет 

зумовлює зміну її суб’єктів та об’єктів. Тому для здійснення політичної інтернет-

комунікації важливим є розуміння її основних учасників. 
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З цього боку практичний інтерес становлять пропозиції І. Бронникова, 

який виділив три важливі групи учасників політичної комунікації в Інтернеті: 

1) органи державної влади; 2) суспільно-політичні організації і партії; 

3) громадськість як сукупність індивідів, що поділяють спільні погляди [44]. До 

цих учасників пропонуємо додати індивідів, які використовують Інтернет як 

джерело отримання інформації, у тому числі офіційної, політичної тощо, та засіб 

спілкування. Автор також слушно зауважує, що існує значна відмінність 

традиційного поняття актора і поняття актора в мережі. Нові «віртуальні» актори, 

на його думку, не мають «друкованих» аналогів. Їхня діяльність здебільшого 

відбувається у віртуальній царині, а взаємодія з традиційними акторами є 

непостійною, тобто має «мерехтливий» характер [44]. Тому для окремих 

політичних діячів Інтернет стає чи не єдиною можливістю просування своїх 

політичних поглядів та здійснення політичної діяльності. Отже, політичні 

інтернет-комунікації можна вважати найбільш доступним, дієвим та 

організаційно й економічно ефективним інструментом політичної взаємодії на 

різних рівнях. 

На підтвердження цього – сьогодні інтернет-ресурс став потужним 

інструментом державної політичної діяльності та державного управління. На 

цьому рівні варто відзначити такі перспективні напрями здійснення політичної 

інтернет-комунікації, що забезпечуватимуть інформаційні відносини в політичній 

сфері між владою та суспільством, кожним індивідом: електронний уряд та 

електронна демократія. 

Електронний уряд є механізмом взаємодії державних органів влади різних 

рівнів із громадянським суспільством в інформаційному просторі. Як слушно 

зауважує Л. Малишенко, він ґрунтується на можливостях інформаційно-

телекомунікаційних технологій і цінностях відкритого громадянського 

суспільства та характеризується спрямованістю на потреби громадян, 

економічною ефективністю, відкритістю для громадського контролю й ініціативи 

[123, с. 206]. Електронний уряд функціонує у двох напрямах: організація надання 

громадянам урядових послуг та розширення можливостей їхньої участі в 
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політичних процесах і державному управлінні через можливість реагувати за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій на політичні та владні 

рішення, державні програми, плани та проекти, будь-які політичні ініціативи, 

коментуючи, уточнюючи їх, обговорюючи в чатах, блогах, соціальних мережах. 

Розвиток е-уряду в Україні виступає як один із інструментів боротьби із 

бюрократією та корупцією. Метою підвищення доступу населення до діяльності 

владних структур, політичних партій, громадських організацій, органів влади є 

забезпечення відкритості політичної діяльності та залучення до неї представників 

громадянського суспільства, з одного боку, а з іншого – налагодження ефективної 

звітної, документооборотної взаємодії між громадянами та держаними органами. 

Тим самим спрощується, прискорюється та полегшується даний процес, 

підвищується ефективність державного управління.  

Функціонування електронного уряду вирішує важливе завдання 

демократизації державної політики, у результаті її прозорості й доступності 

інформації для громадян формуються відносини довіри до владних структур, 

політичних діячів. Демократизація державної політики засобами політичної 

інтернет-комунікації сприятиме успішній реалізації заходів, ініційованих владою, 

і тим самим – досягненню її політичної мети. Завдяки цьому суспільно-владні 

відносини переходять на принципово новий рівень взаємодії – партнерський, 

відповідно до якого досягнення цілей політичної діяльності неможливе без 

урахування інтересів суспільства.  

Ступінь прояву конкретних форм взаємодії громадян і влади на основі 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій свідчить про рівень їх 

освоєння та використання. Відповідно до світового досвіду система електронного 

уряду впроваджується в кілька етапів [123]: 

1) створення сайтів державних та політичних структур, різних міністерств і 

відомств, що містять інформацію про їхню місію і напрямки діяльності; 

2) розвиток елементів інтерактивності, зворотного зв’язку, наприклад 

листування громадян із органами влади за допомого електронної пошти, 
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заповнення електронних форм тощо; інформаційне наповнення сайтів державних 

та політичних структур, постійне оновлення інформації; 

3) конкретизація роботи електронного правління на засадах реальної 

інтерактивності – можливості здійснювати деякі операції в онлайн-режимі. 

Наприклад, сплата штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких 

ліцензій і патентів. Таким чином, розвивається сфера державних послуг, 

посилюється технічна підтримка роботи сайтів та серверів; 

4) створення об’єднаних порталів різних відомств і служб, через які можна 

здійснювати будь-які види транзакцій, для проведення яких раніше було потрібно 

звертатися безпосередньо в даний державний орган. Через регіональні портали 

стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, 

легалізація іноземних документів тощо. З’являються регіональні портали, що 

поєднують як весь спектр державних послуг, так і послуги недержавного сектору 

– підключаються системи електронної комерції, інтернет-банкінгу; 

5) створення електронної системи державного управління на основі єдиних 

стандартів, а також урядового порталу як єдиного пункту доступу до всіх послуг – 

і для громадян, і для бізнесу. 

Можна стверджувати, що перші два етапи розвитку е-уряду в Україні вже 

завершені. Стрімкими темпами продовжується його розвиток, проте, на нашу 

думку, він уповільнюється через недостатню інформаційну та комп’ютерну 

грамотність населення й недостатній рівень масовості доступу до мережі 

Інтернет. Тобто, якщо окремі державні органи й надають певні послуги через 

мережу Інтернет, то більшість населення може не знати, що вони є, або не знати, 

як ними можна скористатися. Таким чином, потрібна комплексна система дій як із 

розвитку е-уряду в Україні, так і підвищення масовості й доступності 

використання можливостей, які з’являються завдяки розвитку інформаційно-

комунікативних технологій. 

Їх активне впровадження в діяльність державних органів також є 

необхідною умовою побудови демократичної політичної системи. Н. Ларіна 

зауважує: «Нині вони стали механізмом досягнення принципово нового рівня 
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прозорості, безпеки, підконтрольності суспільству діяльності чиновників та 

політиків, що є ключовим чинником соціально-економічного зростання, 

інструментом, за допомогою якого можна модернізувати систему державного 

управління й сприяти формуванню громадянського суспільства в країні» [117]. Зі 

свого боку додамо: а також ефективності функціонування політичної системи, 

виконання нею важливого завдання, яке полягає в цілеспрямованому регулюванні 

та перетворенні суспільного середовища за допомогою чинника влади відповідно 

до інтересів його членів. Отже, для того, щоб отримувати правдиву, об’єктивну, 

всебічну інформацію для прийняття управлінських рішень у процесі політичної 

інтернет-комунікації важливим є використання такої її форми, як електронна 

демократія.  

В аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень 

відзначено, що електронна демократія охоплює всі електронні засоби, що 

уможливлюють для громадян контроль діяльності лідерів/політиків у публічній 

сфері. Залежно від сфери, в якій демократичні начала потребують розвитку, е-

демократія може використовувати різні методи: для забезпечення 

транспарентності політичного процесу; для збільшення прямого залучення й 

участі громадян; для поліпшення якості формування громадської думки шляхом 

створення нового простору інформації та її осмислення. Складовими е-демократії 

є електронний парламент, електронне законодавство, електронний суд, 

електронне посередництво, електронні вибори, електронний референдум, 

електронне голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні 

опитування тощо [157]. Якщо електронний парламент в Україні у вигляді е-уряду 

вже розвивається, то інші види електронної демократії поки належним чином не 

використовуються. Тому існує значний нереалізований потенціал електронної 

демократії в Україні, що має стати об’єктом уваги науковців, політологів, 

соціологів, політиків, а головне – представників влади та політики. Для 

підтвердження цього наведемо окремі цифри та факти. Інструментарій е-

демократії відкриває додаткові канали комунікації між громадянами, 

громадянами і органами влади, між органами влади та іншими учасниками 
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політичного процесу. В Україні процес електронної демократії забезпечується 

передусім електронними інформаційними ресурсами органів влади, 

представленими досить повно: є веб-сайти Президента України, Верховної Ради 

України, Конституційного Суду України, Вищого Господарського Суду України, 

Єдиний веб-портал Кабінету Міністрів України тощо. На Єдиному веб-порталі 

Кабінету Міністрів України представлено 73 веб-сайти центральних органів 

виконавчої влади та 27 веб-сайтів обласних державних адміністрацій, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій [157]. 

Мережа Інтернет надає більші можливості для виявлення та з’ясування 

суспільних проблем та потреб, тож політичні інтернет-комунікації в цьому 

процесі відіграватимуть роль інформаційної основи політичних рішень. Таким 

чином, розвиток політичних інтернет-комунікацій виводить на якісно новий 

рівень інформаційне забезпечення процесів прийняття політичних рішень, які 

можуть ґрунтуватися на інформації про суспільно-політичні, соціально-

економічні та інші проблеми громадян, які висвітлені на офіційних інтернет-

ресурсах, порушуються та обговорюються на соціальних інтернет-ресурсах: у 

чатах, блогах, форумах, у групах в соціальних мережах тощо, а також 

публікуються в електронних ЗМІ. Отже, виникає зворотний зв’язок між владою та 

суспільством. Ґрунтуючись на повній, об’єктивній, актуальній інформації, 

прийняття політичних рішень матиме чітку проблемну орієнтацію, а урахування 

політичних інтересів сприятиме досягненню мети політичної діяльності.  

Слід відзначити, що такі ознаки мережі Інтернет, як оперативність, 

інтерактивність, мобільність, доступність, завдяки чому виникають можливості 

для оперативного реагування на динамічні процеси та явища як у політичній 

сфері, так і в суспільному житті, сприятимуть розвитку політичних інтернет-

комунікацій як гнучкого інструмента швидкого реагування на них. Таким чином, 

прискорюватиметься процес виявлення та вирішення суспільно-політичних 

проблем й досягатиметься консенсус між владою та членами громадянського 

суспільства, знижуватиметься політична та соціальна напруженість. 
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Засоби політичної інтернет-комунікації набувають ознак важливого 

соціально-політичного інституту в сучасній політичній сфері. Використовуючи їх 

як інструменти інформування, агітації, пропаганди, можна досягти активізації 

участі громадянського суспільства в розвитку, реформуванні, функціонуванні 

політичної системи країни, забезпеченні реалізації суспільних інтересів завдяки 

двосторонній політичній взаємодії.  

Розвиток політичних інтернет-комунікацій дозволить якщо не вирішити, то 

пом’якшити важливі проблеми в політичній царині України, які були визначені в 

результаті огляду досліджень вітчизняних учених, серед яких І. Балинський, 

Н. Вахрамєєва, О. Горошко, А. Готун, С. Денисюк, Є. Куценко, Л. Малишенко, 

В. Недбай, М. Табакова, Д. Яковлев та ін. [35; 56; 69-70; 71; 76-78; 115; 123; 137; 

175; 210]. Найбільш гострими серед них є: суттєва централізація влади, низький 

рівень розвитку горизонтальних зв’язків, низька дієвість ідеологій у політичному 

та суспільному житті, недовіра до органів влади всіх рівнів, постійне 

протистояння між гілками влади, низький рівень політичної культури як 

політиків, так і громадян; відсутність єдиного погляду в політичних сил щодо 

стратегії розвитку країни, брак у медійному просторі позиції, яка б 

репрезентувала інтереси суспільства тощо. Саме завдяки розвитку політичних 

інтернет-комунікацій громадяни отримали можливість перетворитися із останньої 

ланки в державній архітектурі на першоджерела спільнотворення. Крім того, в 

умовах деморалізації, дезорієнтації значної частини громадян України політичні 

інтернет-комунікації здатні через доступ до інформації та її обміну, спілкування 

підвищити їх орієнтацію у подіях, інформації, новинах. 

Таким чином, формування структури інформаційного суспільства та 

розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок 

збільшення користувачів Інтернету, а отже, й збільшення суб’єктів або об’єктів 

політичних інтернет-комунікацй, сприятиме зростанню масштабів залучення 

членів суспільства до політичних процесів, а також трансформації методів, 

засобів взаємодії, форм взаємин у процесі політичної діяльності. Поєднання 

глобальності та доступності мережі Інтернет дає нові політичні технології, які 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243235/source:default
http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%86.$%3C.%3E%29
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сприяють політичній діяльності у віртуальному середовищі. Враховуючи, що 

політична комунікація має бути засобом координації суспільно-політичних 

інтересів на основі повного інформування, поваги до прав і свобод особистості, 

демократичної політичної культури та свободи мас-медіа від владних структур 

[37], роль та значення політичної інтернет-комунікації зростатиме, а із 

поширенням та зростанням доступності Інтернету в Україні вони набуватимуть 

стратегічного політичного значення. Політичний потенціал політичних інтернет-

комунікацій в Україні тільки набуває своєї сили, для їх розвитку та інтенсифікації 

застосування в процесі політичної діяльності необхідно удосконалювати 

політичні інтернет-комунікації, розвиваючи нові способи політичної взаємодії, 

метою якої є перетворення суспільно-політично активних віртуальних груп на 

згуртований колектив однодумців. 

 

 

2.3 Політична інтернет-комунікація як механізм формування 

політичної солідарності в інтернет-просторі 

 

Під впливом процесів глобалізації та інформатизації у світі констатується 

розвиток нового політичного мислення, ідеологія якого ґрунтується на тому, що 

людський прогрес базується на колективізмі, єдності країн і народів у 

стратегічному плані. При цьому чітко усвідомлюється необхідність консолідації, 

єднання, згуртування сил, вирішення спільними зусиллями так званих глобальних 

проблем людства: проблем війни, стану екології, проблеми СНІДу, наркоманії, 

тероризму тощо, лише за цих умов людство матиме можливість вижити [119]. 

Тобто, йдеться про необхідність об’єднання як важливу умову плідної взаємодії 

країн у світі. 

У свою чергу, консолідація українського суспільства є важливим 

інструментом збалансування індивідуальних цінностей громадян із цінностями 

колективного існування, яке необхідне для гармонізації суспільно-політичних 
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відносин, зниження соціальної напруги, яка виникла зараз під впливом 

негативних соціально-економічних та політичних тенденцій.  

Солідарність – багатогранне та наукомістке поняття, що розглядається з 

точки зору соціології, політології, філософії, управлінської практики.  

Особливу роль феномена солідарності відзначають соціологи та 

політологи. Поряд із такими методами вирішення політичних конфліктів, як 

локалізація конфлікту, компроміси, консенсуси, інтеграція, виховання і освіта, 

соціальний примус, встановлення стабільності, міцності політичних режимів, 

вони виділяють і солідарність. М. Горлач та В. Кремень наголошують, що 

солідарність виникає як результат спільного життя, адже кожна людина має 

потребу в інших людях, і обмін та взаємодія між індивідуумами створюють 

систему, в межах якої функціонує солідарність [68]. 

М. Наумова підкреслює необхідність у громадян почуття причетності до 

справ спільноти й готовності брати участь у колективних проектах задля 

спільного добра, що засновується на визнанні цінностей солідарності, 

співробітництва, рівності прав, спільно встановлених правил як умов, що мають 

формувати громадянську культуру, яка забезпечує життєздатність демократичних 

інститутів [135]. Отже, солідарність членів громадянського суспільства також слід 

вважати важливою умовою демократизації суспільства. 

Слід відзначити вагому роль соціальних змін. За сучасних суспільно-

політичних тенденцій розчарування та зневіра внаслідок зміни політичної влади 

змінилися на появу нових надій, зростання національних цінностей у великої 

частини громадянського суспільства. Особливий вплив на це справило саме 

соціальне оточення, тим самим зумовлюючи зміцнення солідарності, найбільш 

важливим наслідком чого мало стати збереження насамперед громадянського 

миру та запобігання суспільній конфронтації. У цьому вагому роль відіграли 

інформаційно-комунікаційні процеси, і якщо традиційним ЗМІ це майже не 

вдалося, то інтернет-аудиторія значно консолідувалася. 

Перед сучасними політиками стоїть складне завдання виправдати довіру 

громадян та не допустити розчарування діями влади, оскільки протистояти 
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зовнішнім загрозам за умов подальшого розколу громадянського суспільства буде 

вкрай складно. Для підвищення солідаризації необхідним є формування нових 

цінностей суспільства, що єднатимуть його різних представників.  

Підтримуючи думку дослідників про те, що покоління 30-річних включає 

найбільших ентузіастів ринкових і соціальних реформ, а молодь віком 18-25 років 

найкраще адаптувалася до сучасного соціально-економічного простору [172, 

с.25], зі свого боку додамо: ще й до інформаційного простору. Політичні інтернет-

комунікації вважаємо тим ефективним засобом, який сприятиме підвищенню 

солідаризації через отримання інформації, її обмін та взаємодію в мережі 

Інтернет.  

Розглянемо сутність поняття «солідарність» та її роль у політичному 

процесі. Науковий дискурс щодо поняття солідарності сприяє розвитку похідних, 

які розширюють предметно-сутнісний концепт даного соціального феномена. 

О. Червяков, розвиваючи теоретичні знання про культуру солідарності, 

наголошує, що нові способи консолідації людей потрібні для зростання їх єдності 

до рівня, який необхідний для вирішення життєво важливих проблем соціального 

й цивілізованого розвитку, який, на наш погляд, стосується й політичного процесу 

[188]. Тому політична солідарність як засіб об’єднання громадян за політичними 

поглядами, цілями, а також як інтеграційний механізм підвищення патріотичних 

настроїв, у сучасних умовах набуває все більшої актуальності. Ураховуючи 

найбільш важливу стратегічну мету України на даному етапі – збереження її 

суверенітету та територіальної цілісності, лише солідарні відносини громадян із 

політиками, владою дозволять її досягти та тим самим відстояти національні 

інтереси. 

Автори аналітичної доповіді «Суспільна солідарність в Україні: проблеми і 

політичні засоби їх вирішення» сутність солідаризму розглядають саме як 

багатоаспектне поняття: як політичну ідеологію, філософське вчення, соціальну 

технологію і відповідну управлінську практику, засновану на ідеї загального 

добробуту, солідарності й узгодження інтересів і цінностей, як принцип побудови 

соціальної системи, в якій її члени (громадяни, родини, етноси, релігійні конфесії, 
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соціальні групи, політичні партії, бізнес-корпорації тощо) володіють реальною 

правовою і соціально-політичною суб’єктністю, на основі якої їх права, 

можливості й інтереси можуть бути консолідовані й солідаризовані заради 

досягнення консенсусної мети (спільного блага) [172, с. 7]. Важливим здобутком 

авторів даного монографічного видання є підтримка підходу, відповідно до якого 

компонентами солідарності, поряд із суспільною поведінкою та діяльністю, 

виступають емоційно-почуттєва та когнітивна складові. Особливо значущою 

вважаємо останню, оскільки вона надає розуміння необхідності спільного 

усвідомлення проблем життєдіяльності як кожного окремого члена, так і 

суспільства загалом, що вказує на єднальний потенціал феномена солідарності, 

який зараз в Україні використовується незначною мірою. 

Серед обставин, що послаблюють дії морально-ціннісних чинників, 

науковці виділяють динаміку соціальних змін, домінування неформального над 

формальним у сфері ціннісно-нормативної регуляції соціальної поведінки, 

політизацію соціокультурних відмінностей [172, с. 19]. Перешкодами 

солідаризації українського суспільства також вважають брак системності у 

використанні технологій формування суспільної солідарності, що призводить до 

здебільшого вимушеного, епізодичного, фрагментарного та імпульсивного 

характеру кроків у цьому напрямі [172, с. 48-49]. 

Кожну із зазначених проблем якщо не вирішити, то послабити її 

стримувальний вплив на суспільний розвиток, можливо з використанням 

політичних інтернет-комунікацій для посилення солідарності членів 

громадянського суспільства. З огляду на ключову роль Інтернету в процесі обміну 

політичною інформацією та враховуючи консолідуючу його роль, 

І. Ксенофонтова використовує термін «інтернет-солідарність» як новий феномен, 

представляючи її як форму соціальної взаємодії в онлайн-просторі, яка 

з’являється шляхом об’єднання на засадах довіри і спільності інтересів у ситуації 

інтенсивного регулярного обміну інформацією під час інтернет-комунікації 

користувачів [112, с.14]. Слід погодитися із автором у тому, що концепція 

інтернет-солідарності, з одного боку, доповнює вже існуюче поняття інтернет-
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спільноти, а з іншого – дозволяє розширити традиційне розуміння соціальної 

солідарності. Як поетапний, «подієвий» процес від розвитку до згасання, що 

відбувається в ході комп’ютерно-опосередкованої комунікації, І. Ксенофонтова 

розкриває сутність самого процесу солідаризації. 

М. Бреслер, розкриваючи соціальну солідарність в інформаційному 

суспільстві, виділяє мережеву солідарність як феномен, властивий 

інформаційному суспільству як такому. Спираючись на те, що загальний 

інформаційний потік настільки насичений, що більшість повідомлень користувач 

не розглядає повністю, але розповсюджує на основі прохань, автор наголошує, що 

мережева солідарність не може розцінюватися як виключно позитивне або 

негативне явище [43]. При цьому взаємообмін та комуніціювання в мережі 

Інтернет засновані на солідарній поведінці учасників певної мережевої спільноти, 

якій властиві такі процеси, як швидке відкриття та закриття, стрімке зростання 

учасників або довге нечисленне функціонування. 

Отже, найголовнішою перспективою розвитку солідарності суспільства з 

використанням політичних інтернет-комунікацій є висока чуйність, швидкість 

реакції учасників мережевих спільнот, які готові надати допомогу в пошуку, 

поширенні або створенні будь-якої інформації, у тому числі політичної, 

висловити схвалення матеріалу, відео або фотографій, прокоментувати 

повідомлення, розмістити на своїй сторінці матеріал людини, з якою відбулася 

взаємодія, – «друга», а також проголосувати на його прохання. Важливим є факт 

того, що така допомога не вимагає великих матеріальних або часових витрат і не 

містить зобов’язань чинити так надалі. Політичні інтернет-комунікації 

сприятимуть посиленню динаміки комунікаційних зв’язків, процесів 

самовідтворення в спільноті, зміцненню і перешкоджанню розпаду спільноти в 

цілому. Існує думка, що в інформаційному суспільстві визначається пряма 

залежність соціального капіталу людини від її мережевої вкоріненості [43]. Тому 

перебування в мережевій взаємодії з іншими людьми підвищує можливості 

людини в її економічній, політичній, соціальній діяльності. Обираючи 

інструменти та інтернет-ресурси для політичної інтернет-комунікації з метою 
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посилення солідарності, слід ураховувати, що важливою особливістю інтернет-

солідарності є об’єднання користувачів мережі та утворення мережевих груп за 

системою цінностей та їх відповідністю поглядам і життєвим установкам кожного 

з користувачів та членів тієї чи іншої спільноти в мережі. Таким чином, зв’язки 

між членами мережевої групи слід вважати міцнішими, заснованими передусім на 

порозумінні, єдності, такими, що мають моральний характер, що значно підвищує 

довіру, лояльність, а також солідарність. На цій основі стає можливим утворити 

міцний базис суспільства, тому використання політичних інтернет-комунікацій 

для посилення інтернет-солідарності є потужним інструментом для захисту 

певних інтересів та, за необхідності, навіть стимулювання конкретних. 

Н. Чорна та Т. Авксентьєва також відзначають, що, згідно з 

комунітаристською точкою зору, основна функція Інтернету – формування і 

розвиток спільнот [191]. Спільноти утворюються тоді, коли люди взаємодіють 

один з одним у мережі Інтернет достатньо тривалий час, утворюють стійкі 

зв’язки; Інтернет звільнює процес утворення спільнот від будь-яких обмежень. 

Автори виводять важливий висновок про те, що таке звільнення спільнот від 

обмежень розширює локальну спільноту до масштабів держави й усього світу. 

Таким чином, політичні інтернет-комунікації стають ефективним засобом 

солідаризації як національного, так і світового суспільства, вони зміцнюють 

потенціал мережі Інтернет щодо залучення громадян до політичних процесів та 

реальних можливостей для політичних змін.  

У контексті досліджуваної проблеми важливим є такий висновок: з одного 

боку, солідарність – не універсальна властивість добровольчого руху, а з іншого – 

у разі наявності вона може мати дві форми. Перша заснована на «первинному 

зв’язку» (Ч. Кулі), ідентичності, почутті «ми» з іншими учасниками добровольчої 

діяльності. Друга включає ширший моральний простір, що спирається на 

«вторинні» зв’язки – з малознайомими або взагалі незнайомими людьми [104]. 

Важливу роль політична інтернет-солідарність може відіграти в процесі 

інформаційної війни, яка наразі має місце в засобах масової інформації, у тому 

числі інтернет-ЗМІ, щодо реального політичного та соціально-економічного 
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становища в Україні. Інформаційна війна Росії та України набула найвищого 

рівня загострення. Українські ЗМІ відзначають, що українська влада просто не 

має інформаційної машини, здатної хоч якось протистояти інформаційному 

наступові з Москви [95]. Вважаємо, що певним чином вплинути на 

інформаційний простір в Україні та протидіяти російській пропаганді, боротися за 

правду можуть групи та спільноти в мережі Інтернет на основі інтернет-

солідарності. Виробляти та розповсюджувати необхідний інформаційний продукт 

в Інтернеті згуртованими зусиллями можна з мінімальними витратами коштів і 

часу, охоплюючи при цьому значний географічний простір, налагоджуючи 

взаємозв’язки із інтернет-спільнотами в інших країнах та залучаючи діаспору, у 

тому числі й у Росії. Завданням політичної інтернет-комунікації на засадах 

інтернет-солідарності є сприяння зміні суспільної свідомості та способу 

мислення.  

На увагу заслуговує факт розвитку нових форм суспільно-політичної 

активності під впливом розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Однією з них слід вважати інтернет-солідарність, яка через реалізацію 

мобілізаційної, соціалізаційної, інтеграційної, мотиваційної, маніпулятивної 

функцій політичних комунікацій та функції зворотного зв’язку перетворює 

розрізнених учасників віртуального середовища на активний та згуртований 

колектив однодумців, здатних діяти та стати активним учасником політичних 

процесів. При цьому інтернет-користувачі доволі швидко адаптуються до 

інтернет-комунікацій, нових форм взаємодії. Унаслідок трансформаційних змін 

соціалізація виступає і процесом, і результатом такої діяльності [53]. 

За даними дослідження Wobot, 37% прохань про репости в соціальній 

мережі «Вконтакте» стосувалося інформації про події та пригоди. В межах 

проведеного дослідження з’ясувалося також, що підтримку і найбільше 

поширення отримують прохання про віртуальну допомогу. Прохання про участь у 

волонтерських програмах, благодійних акціях мають середній показник 

залученості – 8% [164]. Усе це підтверджує значний потенціал соціальних мереж, 

особливо мережі «Вконтакте», для розвитку інтернет-солідарності. 
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Мережева солідарність дозволяє вирішувати завдання мобілізації 

однодумців у середовищі онлайн, які офлайн не знали один одного та не мали 

ніяких зв’язків, крім мережевих. Тим самим значно збільшується як масовість, так 

і географія солідарної взаємодії засобами інтернет-комунікацій. 

Для того щоб набір нових цінностей, які зумовлюють динаміку соціальних 

змін, поступово проникав у практику соціального життя, потрібно 

використовувати владні інтернет-ресурси для інформування громадян про цілі та 

завдання державних органів влади, спрямовані на позитивні зміни, причому чітко 

слід концентрувати увагу на перевагах, які в разі їх успішної реалізації отримає 

більша частина населення. Досягнення цього буде швидшим, якщо до справи 

візьмуться авторитетні представники еліти державного управління. Через 

інтернет-комунікації: форуми, чати, соціальні мережі, а також блоги, вони мають 

взаємодіяти із різними громадськими об’єднаннями, які переберуть на себе 

частину їх функції щодо взаємодії із усім громадянським суспільством. У процесі 

цієї взаємодії вкрай важливим є знаходження і акцентування на точках дотику, на 

вирішені найболючіших проблем, спричинених певними соціальними змінами. 

Підвищення тим самим довіри, сподівань, надій на краще більшості членів 

громадянського суспільства сприятиме консолідації, солідаризації та зростанню 

підтримки влади. 

Пропаганда потрібної соціальної поведінки засобами інтернет- комунікації 

на засадах солідаризації дозволить подолати або щонайменше мінімізувати 

поширення нігілістичних поглядів і настроїв серед населення, підвищити 

контроль над діями як окремих членів суспільства, так і їх об’єднань у мережі 

Інтернет (груп, спільнот, організацій). 

Найбільш актуальною перешкодою солідаризації в Україні залишається 

суттєва регіональна диференціація соціокультурних характеристик, яка до того ж 

поглибилася під впливом останніх політичних подій. Непорозуміння між 

населенням різних регіонів України зумовлено передусім слабко розвинутою 

громадянською культурою, відсутністю консолідуючих, єднальних для всього 

населення України ідей, орієнтирів. Ураховуючи масштабність, а також 
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відсутність географічних і часових обмежень мережі Інтернет, окреслену 

проблему також можна вирішувати за допомогою політичної інтернет-

комунікації, яка здатна об’єднати протиборчі сторони. Через інтернет-ресурси 

стає можливим у режимі політичного і соціокультурного діалогу обговорення, 

обмін думками, розгляд позицій, досягнення певного консенсусу, згуртування й 

зміцнення суспільної єдності, тобто солідаризація на засадах порозуміння і 

злагоди з урахуванням спільних європейських демократичних цінностей.  

Політичні інтернет-комунікації також можуть значно солідаризувати 

суспільство через активізацію міжпоколінної взаємодії. Такі ознаки комунікації в 

мережі Інтернет, як знеособленість, певна анонімність (користувач може назвати 

себе будь-яким ім’ям, не вказувати свій вік, місце знаходження), певною мірою 

долають бар’єри комуніціювання, у тому числі користувачів різних поколінь. 

Наведені обставини зумовлені насамперед специфікою інтернет-аудиторії 

України, яка, за результатами дослідження, представлена значною часткою 

користувачів молодого віку. Таким чином, саме в мережі Інтернет є доступ до 

молодої аудиторії громадянського суспільства, яку на даному етапі необхідно 

залучати до політичних процесів, закладаючи принципи єдності, солідаризації, 

виховуючи почуття національної гідності, що має посилювати їхню ціннісну 

орієнтованість, сприяти підвищенню їхньої громадської та політичної активності. 

Тим самим політичні інтернет-комунікації виконуватимуть функцію соціального 

регулятора відносин між різними поколіннями на засадах двосторонньої взаємодії 

та налагодженого діалогу через інтернет-ресурси, сприяючи зростанню 

взаємопорозуміння, пом’якшенню негативу, що виникає у їх стосунках, 

посиленню солідарності між групами та представниками різних поколінь.  

Через недостатню політичну взаємодію українському суспільству властива 

розгубленість громадян щодо політичних процесів, політичної ідеології. 

Трансформаційний період після розпаду СРСР надто затягнувся, його 

характерною ознакою виявилося постійне та системне реформування, яке 

здебільшого було схоже на руйнування старого, що на тлі відсутності нової 

системи цінностей призвело до суспільного безладу, знищення принципів єдності, 
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консолідації, солідарності. У сучасних умовах у громадян значною мірою зникає 

почуття захищеності через зниження взаєморозуміння та взаємодопомоги, зростає 

рівень недовіри. За наведених обставин актуалізується необхідність солідаризації 

в українському суспільстві. Підтвердженням цього є теза щодо того, що почуття 

солідарності виникає із віри в те, що всі члени соціуму дотримуються однакових 

норм і принципів поведінки. Із цього випливає довіра до «своїх», і рівень цієї 

взаємної довіри є одним із критеріїв солідаризації суспільства [172, с. 31]. Без 

довіри зростають страхи людини, втрачається зв’язок зі світом, і врешті-решт без 

довіри неможлива сама взаємодія і комунікація.  

Практика засвідчує, що в мережі Інтернет склався доволі високий рівень 

довіри між її користувачами, навіть з’явився феномен е-довіри, що виник як 

результат значної кількості комунікацій у мережі, а враховуючи те, що 

комунікація без довіри неможлива, то саме достатньо високою довірою 

користувачів можна пояснити застосування мережі Інтернет для задоволення 

інформаційно-комунікаційних потреб [53]. Т. Макарчук відзначає, що взаємoдія в 

мережі Інтернет за допомогою кoмп’ютерних технoлoгій ствoрює психoлoгічний 

захист, змінює фoрмування дoвірчих стoсунків – цей прoцес пришвидшується, 

співрoзмoвники швидше oбмінюються oсoбистoю, значущoю інфoрмацією, тoму 

пoчинають дoвіряти oдин oднoму раніше, ніж у реальнoму житті [121]. 

З огляду на значно вищий рівень довіри користувачів мережі Інтернет до 

інтернет-ресурсів, ніж до інших засобів інформації та комунікації, політичні 

інтернет-комунікації слід вважати перспективним засобом формування 

солідарності. Але оскільки офлайн склався високий рівень недовіри до політиків 

та влади, то важко очікувати її високий рівень онлайн. Отже, для формування 

солідарності через політичні інтернет-комунікації доцільно залучати впливових 

суспільних акторів та від їхнього імені забезпечувати діалог і взаємодію в мережі. 

Для цього доцільно використовувати форуми, чати, блоги, які мають вести лідери, 

ідеологи, що мають високий рівень довіри. Через створені в соціальних мережах 

групи, спільноти вони мають доводити свої ідеологічні погляди, при цьому 

важливо заручитися підтримкою найбільш активних учасників групи, спільноти, 



  110 
які можуть просувати ці ідеї й сприяти залученню інших користувачів та 

налагодженню з ними спочатку контакту, а потім – діалогу.  

Важлива роль у процесах солідаризації через політичні інтернет-

комунікації належить громадським об’єднанням, неурядовим організаціям, 

заснованим на спільних ідеях, інтересах, поглядах, оскільки саме вони є проявом 

громадської ідентичності. Як справедливо відзначено, громадські організації не 

приваблюють населення, навіть наймолодшу його частину, яка вважається 

найбільш податливою на заклики до справедливості та рівності [172, с. 43]. 

Окреслену перешкоду можна ефективно подолати через політичну інтернет-

комунікацію. Громадським організаціям необхідно за допомогою інтернет-

ресурсів просувати принципи громадської ідентичності, щоб людина із певною 

особистісною ідентичністю могла знайти близькі їй ознаки й приєднатися до 

найближчої за ідеями та поглядами групи, спільноти, що означатиме солідарність 

даного індивіда. Таким чином, ресурси мережі Інтернет надають значно більше 

можливостей для солідаризації громадянського суспільства, ніж інші засоби 

політичної комунікації. 

Оскільки в солідаризації громадянського суспільства України зацікавлені 

державні органи влади, то використання ними політичних інтернет-комунікацій є 

не просто необхідним, а обов’язковим. Але для цього потребує вирішення одна 

складна проблема – недовіра громадян до політичних суб’єктів, що 

представляють державні органи влади, що є абсолютно виправданим у тій 

ситуації, яка склалася протягом тривалого періоду. Використавши значні ресурси 

з метою мобілізації та солідаризації громадянського суспільства для певних 

потреб, наприклад під час виборчих компаній, політичні суб’єкти, досягнувши 

результатів, залишаються без належної підтримки. Тим самим задіюється 

небезпечна «механічна» солідарність, яка загрожує посиленням соціальної 

напруженості та недовіри населення до влади. Для ефективної взаємодії влади та 

громадянського суспільства, особливо з початком діяльності нових владних та 

політичних структур, які зараз керують державою, важливою є мікросоціальна 

солідаризація на демократичних засадах. Отже, якщо громадські об’єднання, 
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організації більше зусиль спрямовують на солідаризацію в межах своєї 

зацікавленості, що передбачає мікросоціальну солідаризацію, то на державному 

рівні має бути досягнута макросоціальна солідаризація шляхом використання 

всього соціокультурного та політичного інструментарію в процесі політичної 

інтернет-комунікації. При цьому пріоритетними завданнями застосування 

політичних інтернет-комунікацій є посилення прозорості влади та її дій, рішень; 

підвищення рівня інформованості суспільства, доступність до нормативної 

системи та можливість участі у її формуванні та коригуванні; налагодження 

каналів взаємодії в мережі Інтернет; фрагментованість взаємодії та діалогу із 

громадянським суспільством має змінитися на систему сталих, безперервних, 

ефективних зв’язків та обмінів через інтернет-ресурси. 

У процесах солідаризації зростає консолідуюча роль церкви, конфесійні 

об’єднання вже активно використовують інформаційно-комунікаційні технології. 

На сучасному етапі церкви України вже мають власні інтернет-ресурси. 

Наприклад, функціонує офіційний сайт Української Православної Церкви, 

матеріали якого підтверджують участь у політичних процесах церкви та 

розширення її впливу  на їх сприйняття громадянським суспільством. У зверненні 

предстоятеля Української Православної Церкви з нагоди річниці подій на 

Майдані, що відбулися 18-21 лютого 2014 року, відзначено: «…Ми разом з 

тисячами вдів і сиріт, разом з невтішними матерями найкращих синів України, що 

полягли на сході нашої Батьківщини, разом з усіма нужденними і скаліченими, 

разом з усіма, хто втратив свій дім, благаємо Бога докласти мудрості і 

християнської любові всім, від кого залежить припинення цього жахливого 

кровопролиття». Займенник «ми» на початку меседжа  предстоятеля Української 

Православної Церкви та чотири рази повторений прислівник «разом» містять 

постулати, що мають єднати, сприяючи солідаризації народу України в подоланні 

воєнно-політичного конфлікту [88]. Предстоятель Української Православної 

Церкви окремо зупинився на темі залучення мирян до активної участі в 

єпархіальному та парафіяльному житті, зокрема у волонтерському русі [88]. Саме 

волонтерський рух, який значно розвинувся за останній рік, показав високу 
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готовність членів громадянського суспільства до об’єднання та солідаризації для 

вирішення важливих суспільно-політичних проблем, консолідуючим засобом у 

ньому виступили інтернет-комунікації. Приєднання церкви до волонтерського 

руху також свідчить про її значні можливості у сприянні солідаризації. Саме 

релігійні організації можуть активізувати та солідаризувати громадянське 

суспільство в аспекті функціонування інституту взаємодопомоги через збирання 

коштів, речей, продуктів харчування та подальший їх розподіл відповідно до 

потреб тих чи інших верств суспільства.  

Для прискорення процесів солідаризації важливою є активізація цієї 

спрямованості засобів масової інформації, більшість з яких, акцентуючи увагу на 

проблемах окремих верств населення, сприяють переважно масовизації, ніж 

солідаризації, суспільства.  

Важливим надбанням солідаризму в цілому є узгодження інтересів різних 

складових суспільства. У монографії «Суспільна солідарність в Україні: проблеми 

і політичні засоби їх вирішення» відзначено, що в розвиненій частині світу 

солідаризм спромігся встановити рівновагу між трьома головними елементами 

суспільства – корпораціями (працедавцями), народом (працівниками) і державою 

[172]. Ураховуючи це, характер і зміст інтересів зазначених груп через 

солідарність у вирішенні спільної для всіх соціальної чи політичної проблеми 

трансформуються в одному напрямі, що посилює зближення їхніх поглядів та 

позицій, тим самим забезпечуючи збалансованіший суспільний розвиток.  

Застосування та розвиток політичних інтернет-комунікацій для 

солідаризації громадянського суспільства в Україні через створення незалежних 

інформаційно-комунікаційних каналів та ресурсів у мережі Інтернет сприятиме 

покращенню інформаційно-комунікативних умов для взаємодії політичних 

акторів із громадянами, розширенню каналів і масштабів розповсюдження різного 

роду політичної інформації. Особливість політичних інтернет-комунікацій у 

процесі солідаризації суспільства полягає в тому, що можливості мережі Інтернет 

значно більші, ніж просто взаємодія політичних акторів із громадянами, вони 

переходять у площину різних суспільних груп (соціальної, культурної, 
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професійної тощо), до яких себе зараховує та чи інша людина. Механізм 

формування політичної солідарності як наслідок інтернет-солідарності 

представлено на рисунку 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Механізм розвитку політичної інтернет-солідарності на основі 
політичних інтернет-комунікацій 
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популяризація політичних ідей та поглядів) солідаризуються. Внаслідок цього 

формується політична інтернет-солідарність, яка проявляється в посиленні 

національної спільності, розвитку політичної культури, підвищенні політичної 

активності, стійкості політичної системи [53]. 

Суб’єктом політичної інтернет-комунікації може виступати будь-який 

політичний актор: уряд, органи влади, окремі політики, політичні партії тощо, але 

необхідно враховувати, що політична інтернет-комунікація буде ефективною 

лише за умов високої авторитетності суб’єкта у визначеної інтернет-спільноти. 

Тому політичну інтернет-комунікацію з метою солідаризації в мережі 

Інтернет має здійснювати авторитетна людина чи організація; якщо суб’єкт 

інтернет-комунікації не має належного авторитету та довіри, то доцільно залучити 

до процесу політичної інтернет-комунікації активістів, лідерів думок, які мають 

належний авторитет та підтримку певної інтернет-спільноти. 

Експерти відзначають доцільність солідарної підтримки зусиль 

громадських та політичних діячів. Для того щоб вирішувати численні проблеми 

членів громадянського суспільства, що об’єдналися в ту чи іншу громадську 

організацію або ініціативну групу, важливі експертні знання і солідарні думки 

експертів [104]. На нашу думку, залучення експертів до політичних інтернет-

комунікацій дійсно сприятиме посиленню довіри та особливої прихильності 

учасників інтернет-спільноти й досягненню мети політичної комунікації, у 

даному разі – формуванню солідарності.  

У політичній діяльності досить поширеним є моделювання як мислене 

уявлення про щось більш-менш конкретне (програми партій, рухів, державні 

плани, економічні моделі тощо) [149], у нашому випадку здійснено спробу 

змоделювати формування політичної інтернет-солідарності на основі політичної 

інтернет-комунікації (рис. В.1). 

Модель формування політичної інтернет-солідарності громадянського 

суспільства розглядається як система взаємопов’язаних елементів, що 

забезпечують взаємодію суб’єктів та об’єктів політичної інтернет-комунікації на 
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основі використання специфічних інтернет-ресурсів та політичних технологій в 

мережі Інтернет.  

Серед них виділено такі: 

 мета політичної інтернет-комунікації – певні політичні дії, поведінка 

членів інтернет-суспільства на засадах солідарності; 

 суб’єкти політичної інтернет-комунікації – зацікавлені або 

безпосередньо задіяні в процесі формування політичної інтернет-солідарності; 

 об’єкти політичної інтернет-комунікації – користувачі Інтернету, 

інтернет-спільноти як основа інтернет-аудиторії, що залучатиметься до 

формування політичної інтернет-солідарності; 

 політична інтернет-комунікація – засіб політичної взаємодії; 

 інтернет-ресурси – уся сукупність інформаційних технологій і баз даних, 

доступних за допомогою цих технологій та існуючих у мережі Інтернет; 

 політичні технології – система засобів, інструментів, технік, прийомів 

послідовного досягнення бажаного результату в тій чи іншій сфері політичної 

діяльності; 

 процес формування політичної інтернет-солідарності – сукупність 

певних процедур, взаємопов’язаних дій, послідовна реалізація яких дозволить 

досягти поставленої мети. 

Ключову роль у представленій моделі відіграє процес формування 

політичної інтернет-солідарності, його алгоритм наведено на рисунку В.2. Він 

включає низку послідовних процедур, які починаються із визначення мети та 

завдань політичної інтернет-комунікації.  

На основі визначеної мети формулюється значуща політична тема, 

представлена на інтернет-ресурсах. Наступним етапом є виявлення цільової 

аудиторії, вивчення її особливостей, проблем, потреб, найболючіших питань. 

Відповідно до специфіки цільової аудиторії та обраної політичної теми, необхідно 

розробити засоби та інструменти політичної інтернет-комунікації: гасла, новини, 

повідомлення, оголошення, теми для обговорення, сигнали, знаки, фото- та 

відеоматеріали тощо, які на наступному етапі від імені політичних, громадських 
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діячів або обраних активістів, лідерів думок треба розмістити на тих чи інших 

інтернет-ресурсах. Після цього встановлюється контакт із адресатом політичної 

інформації та налагоджується взаємодія із ним або інтернет-аудиторією, інтернет-

спільнотами, групами. Під час цієї взаємодії може обговорюватися обрана 

політична тема, здійснюватися обмін думками, проводитися дискусія. За 

результатами цієї взаємодії вивчається проявлена об’єктом політичної інтернет-

комунікації реакція. Інтерпретація її дозволить встановити, чи має вона 

позитивний характер і об’єкт комунікації залучається до суспільно-політичної 

діяльності, чи негативний або пасивний і тоді процес інтернет-комунікації 

завершується. Якщо реакція була позитивною, об’єкти політичної інтернет-

комунікації активно включилися в політичну взаємодію, проявили підтримку, 

інтерес, дали згоду на політичні дії, участь у політичних заходах, то інтернет-

комунікація продовжується і передбачає обговорення інформації, плану спільних 

дій. 

Ці дії можуть передбачати: 

1) поширення інформації; 

2) пошук однодумців; 

3) участь у підготовці суспільно-політичних заходів; 

4) зустрічі, участь у суспільно-політичних заходах. 

У результаті цієї взаємодії формується політична інтернет-солідарність, 

досягається мета політичної інтернет-комунікації, результативність та 

ефективність якої оцінюється на заключному етапі процесу формування 

політичної інтернет-солідарності громадянського суспільства. Досягнення 

високого рівня політичної взаємодії й формування на цій основі політичної 

інтернет-солідарності свідчитиме про достатню ефективність обраних 

інструментів політичної інтернет-комунікації, цільової аудиторії та інтернет-

ресурсів. Якщо в результаті взаємодії політичної інтернет-солідарності не 

досягнуто, необхідно переглянути зазначені елементи механізму формування 

політичної інтернет-солідарності користувачів мережі Інтернет. 
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Висновки до розділу 2 

 

Сучасні суспільно-політичні трансформації та процеси інформатизації, що 

передбачають розвиток інформаційних технологій та посилення ролі інформації і 

знань, стали передумовами розвитку політичних інтернет-комунікацій.  

Політичну інтернет-комунікацію визначено як систему дій щодо 

вироблення політичної інформації, яка відображається в певній текстовій, 

графічній або звуковій формах, щодо її поширення в мережі Інтернет з 

використанням сукупності технічних засобів, які забезпечують її циркуляцію 

(передавання, обмін, споживання тощо) з метою відтворення політичної взаємодії 

відповідно до інтересів політичних акторів, суспільства та індивідів. 

Найбільш важливими специфічними ознаками політичної інтернет-

комунікації визначено: значну масовість, що означає можливість політичної 

інтернет-комунікації охоплювати велику гетерогенну, географічно розпорошену 

групу людей; глобальність політичного інформаційного простору, що забезпечує 

необмежений доступ до значного масиву політичної інформації, яка вільно 

циркулює в мережі Інтернет й утворює основу інформаційної політики країни; 

високий рівень взаємодії на основі діалогової моделі комунікації, що зумовлює 

різні форми політичної інтернет-комунікації: від співпраці, консолідації й до 

конкуренції. Однією із найважливіших переваг політичної інтернет-комунікації є 

те, що саме вона, на відміну від інших засобів політичної комунікації, переводить 

звичайних користувачів Інтернету із пасивних учасників політичних процесів, які 

лише отримують політичну інформацію, спостерігають за політичними подіями, – 

у безпосередніх політичних акторів. Вони в процесі взаємодії в мережі починають 

діяти: поширювати інформацію, залучатися до певних політичних спільнот та 

інших громадських організацій, висловлювати свої думки тощо.  

В інтернет-просторі, як середовищі, де обертається політична інформація 

та відбувається взаємодія між її ініціаторами та отримувачами, політична 

комунікація набуває нових можливостей політичної взаємодії, у тому числі 

політичної солідарності інтернет-спільнот. Спираючись на ключову роль 
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Інтернету в процесі обміну політичною інформацією та враховуючи 

консолідуючу функцію політичних інтернет-комунікацій, перспективною 

вважаємо концепцію інтернет-солідарності як нової форми суспільно-політичної 

активності, що сформувалася під впливом розвитку сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Саме політичні інернет-комунікації стають 

ефективним засобом солідаризації, вони зміцнюють потенціал мережі Інтернет 

щодо залучення громадян до політичних процесів та реальних можливостей для 

політичних змін. 

Для підвищення рівня суспільно-політичної солідарності як необхідної 

умови розвитку політичного процесу в Україні та важливого принципу соціально-

політичних відносин у громадянському суспільстві сформовано та обґрунтовано 

механізм політичної інтернет-солідарності. Виявлено, що під впливом політичних 

подій останнього року посилилися передумови формування солідарності високого 

рівня на основі зростання рівня патріотизму, посилення фактора спільної 

ідентичності, але для цього необхідним є просування нових цінностей 

суспільства, що єднатимуть його різних представників.  

Механізм розвитку політичної інтернет-солідарності реалізується через 

взаємодію окремих груп та спільнот на основі інтернет-комунікацій. Унаслідок 

цього через досягнення потрібної для суб’єкта політичної інтернет-комунікації 

реакції, настроїв, дій групи чи спільноти в мережі Інтернет уможливлюється та 

підвищується результативність управління суспільством, контролю над діями 

влади з боку громадянського суспільства. Для забезпечення функціонування 

механізму розвитку політичної інтернет-солідарності розроблені модель та 

алгоритм процесу інтернет-комунікації для формування політичної інтернет-

солідарності громадянського суспільства. 
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РОЗДІЛ 3 

УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 

ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ  

 

 

3.1 Оцінка стану та тенденцій  розвитку мережі Інтернет України 

 

На стику проникнення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

у політичну комунікативістику важливим є вивчення стану та тенденцій розвитку 

Інтернету як суспільно-політичного комунікаційного ресурсу. Відповідно до 

ключових показників, виділених І. Бронниковим [44], проаналізуємо тенденції, 

що склалися в Україні. 

Одним із показників рівня розвитку та застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є індекс розвитку електронного 

уряду, який обчислюється ООН. На його основі оцінюється готовність і 

можливості національних державних структур у 190 країнах щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для надання громадянам державних 

послуг. Дослідження містить дані про рівень розвитку електронного уряду в 

різних країнах, а також системну оцінку тенденцій використання ІКТ державними 

структурами. Індекс розвитку електронного уряду являє собою зважений індекс 

оцінок за трьома основними складовими: ступінь охоплення і якість інтернет-

послуг, рівень розвитку ІКТ-інфраструктури та людський капітал. Показник по 

кожній з трьох складових, у свою чергу, складається з безлічі параметрів, 

включаючи наявність інформаційних послуг та веб-сайтів державних служб, а 

також їх доступність для громадян, відносне число інтернет-користувачів, число 

користувачів фіксованого та мобільного телефонного зв’язку, рівень грамотності 

населення, нормативно-правову базу та інші чинники [7-9]. 

За даними The United Nations E-Government Survey за 2010, 2012, 2014 рр., 

індекс розвитку електронного уряду в Україні має такі показники: 2010 р. – 0,5181 

(54-те місце), 2012 р. – 0,5653 (68-ме місце), 2014 р. – 0,5032 (87-ме місце). Із 
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наведених показників видно, що протягом 2010–2014 рр. не відбулося якісних та 

кількісних змін у сфері функціонування електронного уряду в Україні. Із кожним 

роком позиція України у світовому рейтингу падає. У цілому за досліджений 

період втрачено 23 позиції, при цьому у 2014 р. значення індексу було 

найнижчим. За таких обставин можна констатувати суттєве скорочення темпів 

розвитку електронного уряду в Україні та значне відставання від інших країн 

світу. 

Слід зазначити, що у 2014 р. провідні позиції в рейтингу за індексом 

розвитку електронного уряду посідають Південна Корея, Австралія, Сінгапур, 

показник їх індексу перевищує 0,9. До десятки лідерів також увійшли Франція, 

Нідерланди, Японія, США, Великобританія, Нова Зеландія, Фінляндія. Більшість 

європейських країн посідають позиції серед перших 30 країн. Значно 

випереджають Україну за розвитком електронного уряду країни СНД, зокрема 

Росія, Казахстан, Литва (27–29-та позиції відповідно), Латвія, Білорусь, Грузія, 

Вірменія, Молдова. Україна перебуває в колі таких країн, як Фіджі, Бруней, 

Сальвадор, Ліван. Наведені обставини свідчать про низькі темпи запровадження 

ІКТ у національну сферу управління, порівняно низький рівень їх розвитку, 

значний потенціал їх залишається невикористаним. 

Якщо детально розглянути складові індексу розвитку електронного уряду, 

до якого входять рівень розповсюдження та якість інтернет-послуг, рівень 

розвитку ІКТ-інфраструктури, розвиток людського капіталу, то найгірша ситуація 

в Україні має місце у сфері розповсюдження та якості інтернет-послуг, причому 

індекс онлайн-сервісів у 2014 р. суттєво скоротився – з 0,4248 до 0,2677. 

Підтвердженням цього є факти, наведені нижче [7–9]: 

 індекс онлайн-сервісів: 2012 р. – 0,4248; 2014 р. – 0,2677; 

 індекс телекомунікаційної інфраструктури: 2012 р. – 0,3535; 2014 р. – 

0,3802; 

 індекс людського капіталу: 2012 р. – 0,9176; 2014 р. – 0,8616. 

Зовсім незначне підвищення спостерігається за індексом 

телекомунікаційної інфраструктури. Проте негативним є фактор зниження 
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індексу людського капіталу, але значення індексу залишається достатньо 

високим. Взагалі, маючи достатньо високий показник людського капіталу, в 

Україні телекомунікаційна сфера не досягла належного рівня розвитку, тим самим 

залишився значний нереалізований резерв знань та можливостей населення. Саме 

низький рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури та онлайн-сервісів 

визначають низький рівень розвитку електронного уряду в Україні.  

За даними дослідження спеціалізованого підрозділу ООН у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій – Міжнародного союзу електрозв’язку 

(International Telecommunication Union, ITU) визначається комбінований показник, 

що характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку ІКТ. Індекс, 

розроблений у 2007 р. на основі 11 показників, зводить їх у єдиний критерій, який 

можна використовувати як інструмент для проведення порівняльного аналізу на 

глобальному, регіональному та національному рівнях. Ці показники стосуються 

доступу до ІКТ, їх використання, а також практичного знання цих технологій, 

зокрема числа стаціонарних і мобільних телефонів на 100 жителів країни, 

кількості домашніх господарств, що мають комп’ютер, кількості користувачів 

Інтернету, рівня грамотності тощо. 

У рейтингу 2014 р. Україна із показником 5,03 посідає 73-тє місце, 

порівняно із країнами СНД випереджає Вірменію, Грузію та значно програє 

Естонії (21-ше місце), Латвії (33-тє місце), Білорусі, Литві, Росії, які знаходяться 

наприкінці 4 – на початку 5-го десятка. Лідерами є провідні країни Європи в ІТ 

сфері (Данія, Швеція, Ісландія, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, 

Люксембург), а першу позицію посідає Південна Корея. Дослідниками зроблені 

важливі висновки [127]: 

 перші 30 місць у рейтингу займають країни з високим рівнем доходу, що 

свідчить про міцний взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку країни і 

прогресом у сфері ІКТ; 

 практично дві третини з 30 провідних у рейтингу країн – європейські; 

спільна нормативно-правова база і чіткий набір пріоритетних галузей діяльності, 

цілей і завдань допомогли їм перетворитися в провідні інформаційні економіки; 
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 зберігаються значні відмінності між розвиненими країнами і країнами, 

що розвиваються, причому значення індексу серед перших у середньому вдвічі 

вище, що свідчить про суттєву диференціацію країн за рівнем розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 продовжують поширюватися ІКТ завдяки постійну зниженню розцінок 

на послуги телефонії та широкосмугового Інтернету; 

 використання Інтернету стабільно зростає в глобальному масштабі; 

 технології та послуги широкосмугового зв’язку залишаються основною 

рушійною силою інформаційного суспільства, оскільки дають можливість більшій 

кількості людей приєднатися до високошвидкісних мереж і користуватися 

зростаючою кількістю програм та послуг; 

 нерівність доходів і витрат домашніх господарств усередині країн має 

великий вплив на прийнятність в ціновому відношенні послуг широкосмугового 

зв’язку. 

За результатами нашого аналізу встановлено, що на фоні прогресу 

більшості країн, яким вдалося останнім часом суттєво підвищити свої рейтинги за 

даним показником, в Україні спостерігається повільна динаміка: за два роки ранг 

України покращився лише на 2 позиції. Ситуація, що склалася в Україні вкотре 

підтверджує правильність, актуальність і своєчасність реалізації ключових 

заходів, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2017-2015 рр.», ініціативою 

«Партнерство ”Відкритий уряд”», Стратегією інноваційного розвитку України на 

2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів, Програмою розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, у якій інформаційно-

комунікаційні технології віднесені до пріоритетних високотехнологічних базових 

галузей економіки. Необхідно спрямувати максимум зусиль на подальший 

прискорений розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, інфраструктури, 

що є основою для розвитку інформаційного суспільства. 

Важливим показником, що визначає рівень розвитку ІКТ, є показник рівня 

розвитку Інтернету, який обчислюється як кількість користувачів Інтернету на 
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100 осіб у країні, а також за методикою Міжнародного союзу електрозв’язку 

(International Telecommunication Union) і заснований на даних національної 

статистики та міжнародних організацій. Індекс вимірює рівень розвитку і впливу 

Інтернету на суспільство за різними параметрами, об’єднаними в чотири основні 

групи [127]: 

1) проникнення – оцінка рівня та інтенсивності використання Інтернету в 

країні, включаючи рівень розвитку і якості комунікаційної інфраструктури, а 

також інституційної інфраструктури та її регуляторних аспектів; 

2) свобода і відкритість – оцінка рівня громадянських свобод, включаючи 

права на отримання інформації, висловлення думок, безпеку і конфіденційність в 

Інтернеті; 

3) якість контенту – оцінка рівня використання громадянами і доступності 

контенту з акцентом на те, наскільки різні групи зацікавлених громадян можуть 

отримати доступ до інформації в національному сегменті Інтернету через 

доступні платформи і канали мовою, яку вони використовують; 

4) права і можливості – оцінка соціальних, економічних і політичних 

показників розвитку держави в контексті впливу на них Інтернету. 

У 2012 р. із показником частки користувачів у 30,6% Україна за рівнем 

розвитку Інтернету посідала 108-ме місці у світовому рейтингу зі 189 країн [96]. 

За даними дослідження, на середину 2013 р. кількість користувачів Інтернету у 

світовому масштабі становила понад 2,4 млрд осіб, або 34,5%, населення у світі 

користувалось мережею Інтернет. Найвищий показник за кількістю користувачів 

мала КНР – 538 млн осіб. У той же час найбільша частка інтернет-користувачів 

спостерігалась у Нідерландах, Швеції (перевищує 90%), Великобританії, 

Німеччині, Південній Кореї, Швейцарії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Новій Зеландії, 

Ліхтенштейні, Монако (перевищує 80%) [169], У розвинених країнах доступ до 

Інтернету мають 78% домашніх господарств, тоді як у країнах, що розвиваються, 

цей показник становив 31%, а в 48 країнах, віднесених ООН до найменш 

розвинених, – всього 5%. В Україні на той момент кількість користувачів 

Інтернету хоча й перевищила 15 млн осіб, завдяки чому країні посіла доволі 
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високе 27-ме місце, але частка охоплення була низькою – трохи більше 33%, тому 

рейтинг за рівнем розвитку залишився низьким, порівняно із 2012 р. знизився на 1 

позицію, до 109-го місця [183]. 

Важливим показником перспектив та можливостей розвитку мережі 

Інтернет, є індекс мережевої готовності, який визначається Всесвітнім 

економічним форумом (World Economic Forum) й характеризує рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій у світі та його вплив на державну 

конкурентоспроможність [61]. Індекс мережевої готовності – комплексний 

показник розвитку ІКТ, який випускається Всесвітнім економічним форумом і 

Міжнародною школою бізнесу INSEAD з 2002 р. в рамках спеціальної щорічної 

серії доповідей про розвиток інформаційного суспільства в країнах світу. Автори 

дослідження виходять з положення, згідно з яким існує тісний зв’язок між 

розвитком ІКТ та економічним добробутом, оскільки ІКТ відіграють сьогодні 

провідну роль у розвитку інновацій, підвищенні продуктивності та 

конкурентоспроможності, диверсифікують економіку і стимулюють ділову 

активність, тим самим сприяючи підвищенню рівня життя людей. Цей 

взаємозв’язок був уперше відзначений на Всесвітньому економічному форумі 

2001 р. і описаний у першому Глобальному звіті з інформаційних технологій. 

Передбачається, що іІндекс повинен використовуватися державами для аналізу 

проблемних моментів у їхній політиці та здійснення моніторингу свого прогресу в 

галузі впровадження нових технологій. Індекс вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 

параметрами, об’єднаними в три основні групи: наявність умов для розвитку ІКТ; 

готовність громадян, ділових кіл та державних органів до використання ІКТ; 

рівень використання ІКТ у громадському, комерційному та державному секторах. 

Індекс є засобом аналізу для побудови порівняльних рейтингів, що відображають 

рівень розвитку інформаційного суспільства в різних країнах [61].  

У 2014 р. із показником 3,87 за рівнем мережевої готовності Україна 

опустилася на 81-ше місце із 73-го, яке посідала у 2013 р., що іще раз показує 

суттєве відставання країни від провідних розвинутих країн внаслідок певних 

складностей реалізації свого ІТ-потенціалу. Автори дослідження серед основних 
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причин вказують такі: недостатні компетенції, нерозвинені інститути, інші слабкі 

місця в політичній та адміністративній царинах, у тому числі пов’язані з бізнес-

кліматом, – саме вони є головними недоліками, які стримують розвиток 

підприємництва та інновацій [61]. 

Основним показником, що характеризує рівень та динаміку розвитку 

Інтернету, є кількість користувачів Інтернету. Даний показник вважається 

індикатором розвитку інформаційного суспільства, тому його аналіз і 

прогнозування є стратегічно важливим для визначення потенціалу подальшого 

розвитку мережі Інтернет у країні. Проаналізуємо динаміку розвитку Інтернету в 

Україні за останні 10 років (рис. 3.1), використовуючи офіційні статистичні дані 

Державної служби статистики та міжнародної дослідницької компанії Gemius [6]. 

Вони демонструють щорічний приріст кількості користувачів Інтернету в Україні. 

У 2014 р. вона сягнула 18,8 млн осіб, що порівняно із 2010 р. більше на 71%. Хоча 

кількісні показники аудиторії Інтернету зростають, слід відзначити зниження 

темпів її зростання: якщо у 2010 та 2011 рр. приріст становив 37,5% та 25,45%, 

відповідно, то в останні два роки він упав до 7-12%. За такої ситуації для того, 

щоб охоплення населення з доступом і користуванням Інтернетом перевищило 

80%, знадобиться як мінімум 5 років, внаслідок чого Україна може залишатися на 

низьких місцях у світових рейтингах з розвитку та застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Поряд із кількісними змінами відбулися структурні зміни інтернет-аудиторії 

в Україні. Протягом 2010–2014 рр. збільшилася частка чоловіків – користувачів 

Інтернету, й у 2013 р. вона сягнула 52% й перевищила частку жінок. Загалом 

інтернет-аудиторію України за гендерною ознакою можна вважати достатньо 

збалансованою (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Динаміка кількості користувачів Інтернету в Україні 
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Рис. 3.2. Структура інтернет-аудиторії за статтю 

вачів представлена на 

рисунку 3.3. Її основні тенденції такі: 

 

За віком структура груп інтернет-користу

ількість користувачів Інтернет в Україні, сіб Темп росту, %зростання, % Кількість користувачів Інтернету, осіб 

зростання, % 
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 та 13% відповідно; 

ьшилася з 4 майже до 

 частка інтернет-аудиторії віком 25-34, 35-44 та 45-54 роки залишається 

стабільною й становить близько 30, 20

 з 36 до 26%, тобто на 10%, знизилася частка інтернет-користувчів 

найменшої вікової категорії, а частка категорії «55+» збіл

10%. 

 

Рис. 3.3. Структура інтернет-аудиторії України за віком 

 

щення інтересу та 

доступу до мережі Інтернет населення старше 55 років, що свідчить про позитивні 

тенден

 складатиме найбільш активну його частку. Згідно з 

дослідж

Наведені дані дозволяють зробити висновок щодо підви

ції змін інтернет-аудиторії, яка із молодої перетворюється на більш вікову, 

а отже, значно розширюються комунікативні та інформаційні можливості 

інтернет-комунікацій. 

Слід відзначити, що молода інтернет-аудиторія, користувачі віком 14-24 

років, у майбутньому

енням МСЕ ООН, 30% молодого населення Землі (15-24 роки) є digital 

natives, або носіями культури інформаційного суспільства. Це ті люди, які 

народилися в добу інформаційного суспільства та виростали разом із 

інформаційними та комунікаційними технологіями. Найбільше digital natives у 
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4 рр. 

структу

Кореї – 99,6%, Ісландії  95, 9% та США  95,6%. В Україн  digital natives є 21,4% 

молодого населення [85], саме вони визначатимуть культуру взаємодії в мережі 

Інтернет, особливо у соціальних мережах. Для них Інтернет уже став основним 

каналом комунікації. Молодіжна інтернет-аудиторія є серйозним осередком, який 

може продукувати суспільні процеси, з одного боку, а з іншого – ця аудиторія 

через недостатній життєвий досвід легше піддається впливу, нею більш вільно 

можна маніпулювати, а враховуючи майже щоденний, в окремих випадках 

цілодобовий її доступ до Інтернету, інформація поширюватиметься миттєво. 

За територіальною ознакою специфіка інтернет-аудиторії протягом 2010-

2014 рр. зазнала суттєвих структурних змін (рис. 3.4), при цьому у 2013-201

ра інтернет-аудиторії була майже незмінною, відхилення за окремими 

показниками перебували в межах 0,1-0,2%. Якщо протягом періоду становлення 

та початку розвитку Інтернету в Україні основну частку його аудиторії, у тому 

числі у 2010 р., становилили користувачі, що мешкають у столичному регіоні, то 

до 2014 р. їх частка скоротилася на 32,3 до 16,7%. Активність користувачів на 

Сході, як і столичного регіону, до 2010 р. також була достатньо високою, за 

розміром інтернет-аудиторія цього регіону посідала другу позицію й складала 

22%, тому впродовж 2011-2014 рр. вона збільшилася лише на 4,4%. Інтернет-

аудиторія Півдня України також склалася на початкових етапах розвитку мережі 

Інтернет, її частка протягом 2011-2013 рр. зросла до 18,2 з 16%, тобто на 2%. 

Найбільше зростання активності користування Інтернетом за досліджуваний 

період спостерігається на Півночі країни: частка інтернет-аудиторії цього регіону 

збільшилася майже на 20% й наразі становить 21,9%. Досить повільними темпами 

продовжують нарощуватися частки інтернет-аудиторії Західного та Центрального 

регіонів України, на їх частки у 2013-2014 рр. припадало 6,5% та 10,3% 

відповідно, причому частка інтернет-аудиторії Західного регіону скоротилася на 

1,5% порівняно з 2010 роком. Таким чином, в Україні зберігаються суттєві 

диспропорції активності користування мережею Інтернет, найбільша частка 

користувачів проживає в столичному, Східному та Північному регіонах. 
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Рис. 3.4. Структура інтернет-аудиторії України за регіонами 

 

ими, в Україні 

у 2013 р. налічувалося 5957,4 тис. абонентів мережі Інтернет, при цьому їх 

третин

 

. населення 

Україн

а

Слід також відзначити, що за офіційними статистичними дан

а припадає на столицю, ще майже 23% зареєстровані в Одесі. Загалом на 6 

регіонів України: Дніпропетровську, Донецьку, м Київ і область, Львівську, 

Одеську і Харківську області припадає майже 75% абонентів мережі Інтернет, а 

на інші – лише 25,2%. Найменша кількість абонентів знаходиться в 

Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській, 

Чернівецькій областях – від 50 до 54 тис. абонентів на область [170].  

Місце проживання є важливим критерієм, що характеризує інтернет-

аудиторію. За останніми статистичними даними, на 1 січня 2014 р

и налічувало 45 426,2 тис. осіб, при цьому 31 336,6 тис. осіб проживає у 

містах, 14 089,6 тис. осіб – у сільській місцевості, що в пропорційному 

співвідношенні становить 69 та 31% відповідно. Слід також ураховувати, що в 

Україні станом на 2013 р. налічув лося 460 міст та 28 397 сільських населених 

пунктів і 885 селищ міського типу [160]. У той же час, відповідно даних, поданих 

на рис. 3.5, частка інтерент-аудиторії сільської місцевості у 2010 р. становила 

лише 8%, найбільшу частку, 59%, у цей період становили користувачі великих 
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міст (столиці та обласних центрів); 17 та 16% складали частки інтернет-аудиторії 

малих та середніх міст.  

 

 

Рис. 3.5. Структура інтернет-аудиторі України за місцем проживання 

ротягом досліджуваного періоду ситуація виправилася у кращий бік, 

зросла 

д

ості інтернет-аудиторії України залежно від рівня 

освіти 

 

ї 

 

П

частка інтернет-аудиторії сільської місцевості до 17,7%, хоча частки 

інтернет-аудиторії малих та середніх міст також зросли до 24,5 та 20,9% 

відповідно, як і раніше, переважає інтернет-ау иторія великих міст із населенням 

понад 500 тис осіб, що свідчить про відставання малих населених пунктів у 

розвитку мережі Інтернет.  

Розглянемо особлив

(рис. 3.6). На фоні тенденції зменшення часток інтернет-аудиторії із 

початковою та незакінченою освітою, неповною вищою та вищою освітою, 

суттєво зростає частка користувачів із середньою та середньою спеціальною 

освітою, що також пов’язано зі зростанням аудиторії користувачів віком 25-45 

років. У цілому за досліджуваний період вона з 15% зросла до 46%, при цьому 

значною залишається частка користувачів із вищою освітою. За наведених 

обставин можна констатувати доволі високий рівень освіченості інтернет-
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аудиторії, що є важливим якісним показником для розвитку політичних інтернет-

комунікацій. 

 

 

Рис. 3.6. Структура інтернет-аудиторії України за рівнем освіти 

 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на структурні зміни інтернет-

аудиторії за родом занять (рис. 3.7). Переважна частина користувачів протягом 

усього дослідженого періоду – це кваліфіковані працівники, частка їх інтернет-

аудиторії становить близько 25%. Частка студентів є також вагомою, хоча з 24% у 

2010 р. вона скоротилася до 18,6% у 2013-2014 рр. Відзначимо зростання частки 

інтернет-аудиторії робітників: якщо у 2010 р. вона була достатньо низькою і 

становила лише 5%, то у 2013 р. зросла майже до 12%, що свідчить про залучення 

до мережі Інтернет усе більшої маси населення, що займається різними видами 

діяльності. Позитивну тенденцію вбачаємо в зростанні інтернет-аудиторії 

пенсіонерів: їх частка збільшилася на 4,1% й перевищила 6% у 2013-2014 рр. 

У той же час помітним є зниження часток інтернет-аудиторії топ-

менеджерів з 9 до 6,2% та офісних працівників – з 10 до 3,8%. Високі їх частки до 

та у 2010 р. зумовлені тим, що дані категорії інтернет-аудиторії у той період мали 

доступ до мережі Інтернет переважно на робочому місці. Підтвердженням цього є 

діаграма на рис. 3.8, де наведено інформацію щодо місць доступу до мережі 
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Інтернет, відповідно до якої більшість користувачів мали доступ до мережі 

Інтернет або вдома (так відповідали майже 90% опитаних), або на роботі (майже 

40%). 
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Рис. 3.7. Структура інтернет-аудиторії України за родом занять 

 

Із підвищенням рівня технічної забезпеченості й рівня доступу до мережі 

Інтернет зростатиме кількість інтернет-аудиторії та змінюватимуться структурні 

показники, що зумовлює необхідність систематичних моніторингів інтернет-

аудиторії. 
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Рис. 3.8. Розподіл інтернет-аудиторії України за місцем доступу до мережі 

Інтернет у 2010 р. 

 

Отже, доступність Інтернету та кількість користувачів значною мірою 

залежать від наявності у користувачів технічних засобів та навичок користування 

сучасними інформаційно-комунікативними технологіями. Важливою проблемою 

залишається недостатній рівень комп’ютеризації в Україні та інформаційної 

грамотності населення. Відповідно до результатів статистичного обстеження 

[185] станом на 2012 р. лише 32,4% домогосподарств мали персональний 

комп’ютер, що порівняно з 2010 р. на 7,2% більше. При цьому виявлено такі 

особливості, що в домогосподарствах з дітьми забезпеченість персональними 

комп’ютерами становить 50,1%, в той час як домогосподарства без дітей 

забезпечені ними лише на 20%. Забезпеченість персональними комп’ютерами, 

смартфонами, планшетами також істотно залежить від рівня доходів 

домогосподарства. Таким чином, доступ до мережі Інтернет залежить, в тому 

числі, від рівня комп’ютеризації, зумовленого впливом демографічних та 

економічних характеристик домогосподарств. За умови поліпшення соціально-
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економічної ситуації в Україні темпи зростання користувачів мережі Інтернет 

зростатимуть. 

На сьогоднішній час у структурі інтернет-аудиторії за рівнем доходу 

домогосподарства переважають користувачі із середнім доходом, їх частка 

становить 43,3%, причому вона зросла на 2,3% порівняно із 2010 р. (табл. 3.1). 

Причому зросла частка й аудиторії з низьким рівнем доходу на 1,7% й у 2013 році 

сягнула майже 22%, що у кількісному вираженні становить 4,1 млн осіб. Наведені 

тенденції позитивно характеризують динаміку розвитку мережі Інтернет, що 

проявляється у зростанні цінової доступності її та залученні верств населення із 

низьким рівнем доходу. Проте, ураховуючи те, що кількість домогосподарств із 

низьким рівнем доходів в Україні у 2013 р., за даними Державної служби 

статистики України, становило понвд 13,5 млн, або більше 29 млн осіб, частка їх, 

яка є активними користувачами Інтернету, залишається низькою – менше 14%. 

Таблиця 3.1. 

Структура інтернет-аудиторії України за рівнем доходу 

За рівнем сімейного доходу 2010 2013 +/-,% 
 

Немає доходу 3 2,6 -0,4 
До 1000 грн 4 3,9 -0,1 
1001-2500 грн 13 15,2 +2,2 Низький 
 
Разом 

 
20 

 
21,7 

 
+1,7 

2501-4000 грн 18 19,8 +1,8 
4001-6500 грн 15 16,0 1,0 
6501-8000 грн 8 7,5 -0,5 Середній 
 
Разом 

 
41 

 
43,3 

 
+2,3 

8001-10 000 грн 6 5,1 -0,9 
Більше 10 000 грн 9 7,2 -1,8 

Високий 
 
Разом 

 
15 

 
12,3 

 
-2,7 

 
Немає відповіді 

 
24 

 
22,8 

 
-1,2 
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Таким чином, суттєва диференціація рівнів життя населення України 

залишається однією з перешкод на шляху прискорення темпів розвитку мережі 

Інтернет і збільшує розрив між різними верствами населення в контексті 

можливостей взаємодії та участі в суспільних та політичних процесах. Із 

подальшим погіршенням соціально-економічної ситуації виявлена проблема може 

загостритися не на користь подальшого розвитку інформаційного суспільства.  

На підтвердження наведеної гіпотези проаналізуємо дані дослідження 

Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), присвяченого виявленню 

та аналізу бар’єрів користування мережею Інтернет, відповідно до результатів 

якого для 46% опитаних бар’єром, який заважає користуватися Інтернетом, є 

відсутність відповідних знань та навичок, для 24% – відсутність технічних 

можливостей, для 10% – відсутність фінансової можливості; для 15% – 

припущення, що в Інтернеті немає нічого цікавого [79]. 

Завдання підвищення комп’ютерної грамотності є першочерговим, що 

зумовлено тим, що вона визнана одним з істотних чинників досягнення сталого 

економічного розвитку, єдності та соціальної стабільності суспільства. У зв’язку з 

цим виникає необхідність формування інформаційної культури, яка передбачає 

такий рівень інформаційної підготовки, який дозволяє людині не тільки вільно 

орієнтуватися в інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні 

та перетворенні, сприяти інформаційним контактам [154]. Вирішення проблеми 

комп’ютерної та інформаційної грамотності населення визнано одним з 

найважливіших завдань розвитку інформаційного суспільства, що зафіксовано в 

Законі України «Про основи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007–2015 роки». Він передбачає забезпечення створення загальнодоступних 

електронних інформаційних ресурсів, підготовку людини до роботи в 

інформаційному суспільстві, створення системи мотивації використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розв’язання проблем підвищення рівня доступу до мережі Інтернет та 

рівня комп’ютерної грамотності значною мірою залежатиме від 

платоспроможності населення. На сьогодні ці проблеми мають вирішуватися, у 
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тому числі, за сприяння держави. Органами державної влади місцевого рівня 

мають розроблятися та реалізовуватися Програми підвищення рівня використання 

мережі Інтернет громадянами всіх вікових категорій, видів зайнятості, роду 

занять, незалежно від рівня доходу. Саме вони будуть здатні забезпечити 

соціальну адаптацію громадян до опанування сучасними інформаційними 

технологіями. Найбільш пріоритетними завданнями Програм мають бути 

забезпечення вільного доступу до Інтернету всіх громадян у громадських місцях, 

транспорті, закладах соціальної інфраструктури. Важливо організувати заняття з 

оволодіння навичками користування сучасними телекомунікаційними 

технологіями для осіб старшого віку, зокрема пенсіонерів. 

Роль мережі Інтернет як інформаційно-комунікаційного засобу невпинно 

зростає, про що свідчать темпи збільшення інтернет-аудиторії та збільшення 

масштабів територіального охоплення. За результатами опитування, проведеного 

нами за підтримки Агентства соціального проектування «Українська проектна 

система», в якому взяли участь 2416 респондентів (вибірка багатоступенева з 

квотуванням на останнюму етапі відбору респондента, репрезентативна 

населенню України віком старше 18 років за статтю, віком, типорозміром 

населеного пункту та областями), визначено, що мережа Інтернет уже стала 

єдиним каналом отримання інформації для майже 6%, а 43,5% використовують 

його поряд із іншими каналами, що разом становить майже 50%. Залежно від 

результатів опитування респонденти були поділені на три групи: 

- ті, хто як інформаційно-комунікаційні ресурси використовував 

виключно Інтернет (групу умовно назвемо «інтернет-аудиторія»), – 6%; 

- ті, хто як інформаційно-комунікаційні ресурси використовував Інтернет 

та інші канали, – 43,5%; 

- ті, хто як інформаційно-комунікаційні ресурси використовував не 

Інтернет, а виключно інші канали, – 50,5%. 

У процесі даного дослідження були також установлені основні джерела 

інформації (рис. 3.9). Із діаграми видно, що телебачення хоча і залишається 

основним джерелом інформації, але на другому місці, випереджаючи радіо та 
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пресу, – мережа Інтернет, із цією метою її використовують 43% опитаних. На 

увагу заслуговує той факт, що, віддаючи перевагу телебаченню для ознайомлення 

із новинами, 28,8% опитаних не довіряють жодній програмі новин. Серед 

респондентів, які використовують лише мережу Інтернет як комунікаційно-

інформаційний ресурс, 70,7% відзначили, що не довіряють жодній програмі 

новин. Слід відзначити також достатньо значимі частки опитаних, що отримують 

інформацію, спілкуючись із членами родини, сусідами, колегами. Їх спілкування 

також може відбуватися як офлайн, так і онлайн. За таких умов можна 

стверджувати, що мережа Інтернет в Україні вже набула того розвитку, який 

дозволяє формувати та ефективно використовувати політичні інтернет-

комунікації. Під впливом її розвитку та інформаційно-комунікаційних 

можливостей, які вона надає, формується та розвивається модель комунікації, яка, 

у тому числі, зумовлює можливості діалогу в мережі з приводу політики. 

 

Рис. 3.9. Основні джерела інформації щодо суспільно-політичних подій 

 

У цілому за результатами проведеного дослідження інтернет-аудиторії в 

Україні встановлено: 

 доступ до мережі Інтернет та резерви зростання залежать переважно від 

рівня комп’ютеризації, зумовленого впливом демографічних та економічних 
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характеристик домогосподарств, та темпів розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 профіль інтернет-аудиторії України виглядає так: сучасний користувач 

мережею Інтернет – це здебільшого особи (чоловік або жінка в однаковій 

пропорції) віком від 14 до 44 років; проживають переважно у містах, більше 40% 

– у великих містах; сконцентровані в столичному, Східному, Північному та 

Південному регіонах; за рівнем освіти – 46% мають середню або середню 

професійну освіту та майже 40% – вищу; за родом занять – переважно 

кваліфіковані працівники, студенти та учні; більше 65% мають середній та 

високий рівень доходу; 

 зростання кількісних характеристик інтернет-аудиторії та її активності 

свідчить про те, що в Україні відбуваються прискорення та зростання масштабів 

комунікативної взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 в Україні вже сформувалася група населення, що, за оцінками, становить 

6%, у кількісному вимірі – понад 2,2 млн осіб віком старше 18 років, яка 

політичну інформацію отримує виключно із Інтернетом, ще як мінімум 8-10 млн 

осіб використовують Інтернет поряд із іншими джерелами політичної інформації; 

 в аспекті розвитку політичної інтернет-комунікації в Україні існує ціла 

низка проблем, пов’язаних насамперед із особливостями інтернет-аудиторії. Через 

істотну соціально-економічну диференціацію регіонів спостерігаються певні 

особливості розвитку Інтернету в окремих областях. Оскільки має місце 

диспропорційна регіональна структура абонентів мережі Інтернет, значна частина 

населення не включена в політичні інтернет-комунікації; 

 важливою проблемою для розвитку політичної інтернет-комунікації 

також залишається недостатній рівень комп’ютеризації та інформаційної 

грамотності населення; 

 особливості процесів інформатизації в Україні не дозволяють 

політичним інтернет-комунікаціям на даному етапі перевершити традиційні 

канали масової комунікації. 
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Унаслідок істотного соціального, економічного, інформаційного розриву, а 

також політичної нерівності в регіонах України формування ефективної моделі 

політичної інтернет-комунікації на сучасному етапі є вкрай складним. 

Враховуючи значну актуальність даної проблеми провідні науковці шукають 

можливості її вирішення. Одним із напрямів соціологічних досліджень у цьому 

ракурсі є вивчення гендерної цифрової нерівності (розриву) у сфері 

інформаційно-комунікативних технологій, який є важливим у контексті 

дослідження політичної інтернет-комунікації. Особливий внесок у розвиток цього 

напряму дослідження належить професору О. Горошко, яка зробила низку 

важливих висновків [70]:  

 на можливості розвитку тієї чи іншої соціальної групи впливають 

відсутність або обмежений доступ до засобів зв’язку й ЗМІ, що обмежує 

можливості цієї групи у створенні та використанні соціального капіталу, 

культурному обміні й може негативно впливати на економічну ефективність, 

соціальну мобільність, розвиток і збереження культурної ідентичності; 

 специфіка інформаційного суспільства та інформаційно-комунікативних 

технологій полягає в тому, що вільний обмін інформацією сприяє подоланню 

вбогості, злиднів і нерівності, однак у тих, хто виключений з такого обміну, 

перспективи катастрофічно погіршуються; 

 в основі гендерної цифрової нерівності лежать сім взаємозалежних 

факторів: соціальна, статева, вікова й національна приналежність, рівень освіти, 

мова й географічна зона.  

Першочерговими проблемами, які потребують вирішення на державному 

рівні, є підвищення рівня інтернетизації в Україні та сприяння подальшому 

розвитку інформаційного суспільства, інформаційно-комунікаційних технологій. 

При цьому важливим завданням є розвиток громадянських інститутів суспільно-

політичної участі, демократизація політичної та громадської діяльності, пошук і 

вироблення ефективних засобів політичної інтернет-комунікації. У сукупності це 

сприятиме гармонізації взаємовідносин політики і суспільства, формуванню нової 

політичної культури і спільноти нового типу [50]. 

З одного боку, наведені факти свідчать про поки що обмежені можливості 

розвитку політичної інтернет-комунікації в Україні, а з іншого – про значний її 
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потенціал, для використання якого потрібні більш глибокі дослідження інтернет-

аудиторії та інтернет-ресурсів, їх розвитку під впливом суспільно-політичних 

процесів. 

 

 

3.2 Аналіз інтернет-аудиторії України як цільової аудиторії політичної 

комунікації 

 

Для розвитку політичної інтернет-комунікації важливо знати особливості 

поведінки інтернет-аудиторії. На третьому етапі запропонованого методичного 

підходу передбачено проведення аналізу поведінкових аспектів інтернет-

аудиторії в Україні. Починаємо його з визначення структури інтерет-аудиторії за 

рівнем активності користувачів на основі визначення частоти відвідування. 

Протягом 2010-2014 рр. структура інтернет-аудиторії за частотою звернення до 

мережі Інтернет зберігається, переважну частку в ній, більше 85%, складають 

відвідувачі, що користуються мережею Інтернет щодня (рис. 3.10). Ще близько 

11-13% складають відвідувачі, що користуються мережею Інтернет декілька разів 

на тиждень.  

Отже, більша частина інтернет-аудиторії України є активними 

користувачами, для яких вихід до мережі Інтернет став атрибутом їх 

повсякденного життя. Саме ця частина інтернет-аудиторії, а враховуючи її значні 

кількісні параметри, вона становитиме більше 16,35 млн осіб, є потенційним 

об’єктом інтернет-комунікацій, забезпечує зростання інформаційно-

комунікативної активності суспільства, що в добу значних суспільних та 

політичних перетворень набуває особливого значення. 

Важливим аспектом поведінки інтернет-аудиторії є її пріоритети щодо 

вибору інтернет-ресурсів. Діаграма відвідуваності сайтів, що представлена на рис. 

3.11, свідчить, що найбільш популярною пошуковою системою є «Googlе.com». 

Причому частка відвідувачів Інтернету, які її використовували, з 65,8% у 2013 р. 
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зросла до 69% у 2014 р., тобто популярність та масовість використання даної 

пошукової системи дедалі зростає.  

 

 

 

 

Рис. 3.10. Структура інтернет-аудиторії України за частотою користування 

мережею Інтернет  

 

Слід відзначити: якщо у 2013 р. на другому місці за охопленням із 

показником 58,9% був ресурс «mail.ru», то у 2014 р. його частка зменшилась на 

0,3%, і внаслідок зростання частки ресурсу «vk.com» на 4,3, до 62,6%, друга 

позиція належить соціальній мережі «vk.com». Підвищився рівень відвідуваності 

також таких інтернет-ресурсів, як «youtube.com», «facebook.com», «ucoz.ru», 

«odnoklassniki.ua», «slando.ua», «privatbank.ua», «ex.ua». У зв’язку з втратою 

частки інтернет-аудиторії із рейтингу ТОП-20 сайтів вийшли «aukro.ua» та 

«ask.com», їхні позиції зайняли сайти «sinoptik.ua», «adobe.com». 
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Рис. 3.11. Найбільш популярні сайти мережі Інтернет в Україні за 

охопленням  

 

Серед інтернет-ресурсів, що посідають перші десять позицій, частка 

інтернет-аудиторії перевищує 20%, що свідчить про їх значну аудиторію. До цієї 

групи увійшли й соціальні мережі, ці ресурси стають все більш популярними та 

найбільш часто затребуваними, тим самим активізуються передусім горизонтальні 

комунікації між відвідувачами в мережі Інтернет. 

Припускаємо, що активізація взаємодії в соціальних мережах певною 

мірою зумовлена політичними та соціально-економічними змінами, що наразі 

відбуваються в Україні. Ще у 2004 р. було відзначено зростання розміру 

української інтернет-аудиторії. Це пояснювалося політичною ситуацією в Україні, 

яка привела до різкого підвищення інтересу українців до інформаційних сайтів. За 
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даними bіgmіr.net, аудиторія Uanet за перший тиждень листопада 2004 р. складала 

1593,305 тис. осіб, за другий – 1537,001 тис., за третій – 1630,133 тис., за 

четвертий – 2016,1 тис. осіб. У цілому в листопаді 2004 року розмір української 

інтернет-аудиторії зріс порівняно з жовтнем на 39,6%, до 5566,897 тис. осіб [148]. 

Політичні події 2013-2014 рр. також стали значним стимулюючим 

чинником залучення до мережі Інтернет усе більшої кількості населення. 

Інтернет-ЗМІ відзначають, що в останні кілька місяців Інтернет суттєво посилив 

свої позиції як інформаційного каналу і як засобу для самоорганізації громадян. 

Прогнозується, що нинішні політичні події приведуть до збільшення частки 

користувачів Інтернету і аудиторії онлайн-телеканалів, зокрема серед людей 

старшого віку [103]. Це можна пояснити тим, що через зниження довіри до 

традиційних ЗМІ, перш за все до телебачення, внаслідок неправдивого та 

некоректного висвітлення подій та фактів, значна частка населення джерелом 

інформації обрала Інтернет.  

За дослідженнями компанії «Gemius», статистика за новинними ресурсами 

збільшилася як по всій країні, так і по окремих регіонах. Кияни та жителі 

Київської області в середньому приділяють перегляду новин найбільше часу: 

4 години 27 хвилин на місяць (зростання середнього часу на відвідувача з 

листопада 2013 р. становить 1 годину 48 хвилин). З листопада також майже на 

півтори години зріс середній час на одного відвідувача на Заході країни. Інтерес 

до новин залишається високим: за даними gemiusAudience у IV кварталі 2013 р. 

середнє число відвідувачів на день у жовтні і листопаді 2013 р. складало 1,9 і 2 

млн відповідно [92]. 

На сайті newsru.ua відзначається, що саме політичні процеси в Україні 

наприкінці 2013 – на початку 2014 рр., стали потужним чинником розвитку 

інтернет-комунікацій, зокрема як інформаційного каналу і як засобу для 

самоорганізації громадян. Відбулася переорієнтація громадян на мережу Інтернет 

як більш правдиве та об’єктивне джерело інформації. «Багато телеканалів, 

описуючи останні політичні події, спотворювали факти. Тому частина глядачів 

перейшла на альтернативне джерело отримання інформації – інтернет», – 
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говорить заступник директора дослідницької компанії GfK Ukraine 

Г. Вишлінський. Він вважає, що нинішні політичні події спричинять збільшення 

частки користувачів Інтернету й аудиторії онлайн-телеканалів, зокрема серед 

людей старшого віку. Г. Вишлінський також зазначає, що соціальні мережі 

допомогли в критичні моменти організувати низку громадянських ініціатив [92]. 

Усе це підтверджує значний потенціал розвитку політичної інтернет-комунікації, 

що зумовлює необхідність більш глибокого вивчення механізмів взаємодії у 

процесі її здійснення, виявлення найбільш ефективних інструментів, з’ясування 

механізмів. 

Проаналізуємо потреби інтернет-аудиторії України. За даними Київського 

міжнародного інституту соціології, 65% інтернет-аудиторії спілкуються або 

ведуть листування зі знайомими в соціальних мережах за допомогою ICQ, Skype, 

на форумах, у блогах, чатах тощо, витрачаючи при цьому 4,2 години на тиждень. 

Виходячи з наведених даних, комунікативну активність можна оцінити як 

достатньо високу. На другому місці за охопленням інтернет-аудиторії, 56,8% – 

читання, перегляд, прослуховування новин в Інтернеті, що займає близько 3 годин 

на тиждень. Перегляд відео (фільмів, програм, фото) і прослуховування 

аудіоконтенту характерно для 53,8% інтернет-аудиторії, при цьому на це вони 

витрачають 3,8 години на тиждень, тобто більше, ніж на ознайомлення із 

новинами. Пошук інформації про товари та послуги в мережі Інтернет 

здійснюють 44,7%, 22,8% грають в онлайн ігри, 14,5% здійснюють фінансові 

операції [186]. Таким чином, мережа Інтернет в Україні виконує свою 

першочергову інформаційно-комунікативну роль, забезпечуючи необмежене в 

часовому та географічному просторі спілкування та пошук інформації, 

ознайомлення із новинами. 

За даними компанії «Gemius», у результаті політичних подій, які відбулися 

в Україні, було відзначено зростання інтернет-трафіку на «Facebook» (хоча ще в 

листопаді 2013 р. «Facebook» не мав особливої популярності серед інтернет-

користувачів, його відвідували лише 28,5%) і «Twitter», а також на сайтах служб 

новин і негромадських телевізійних станцій. Своїми позиціями поступилися такі 
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місцеві гравці, як «Вконтакте» і «Одноклассники», а також веб-сторінки 

громадських телевізійних станцій. У прес-релізі відзначається: «Ніч 21 листопада 

2013 була початком акції протесту на Київському Майдані Незалежності, яка 

незабаром переросла в відомий нам Євромайдан – хвилю демонстрацій, які 

струсонули майже всю Україну, торкнувшись й соціальних медіа». На 

підтвердження цього частка інтернет-користувачів «Facebook» з 28,5 % у 

листопаді 2013 р. зросла до 32% у січні 2014 р., популярність «Twitter» також 

зросла на 3% до 13%. Поряд із відвідуваністю зросла й кількість годин, 

проведених користувачами на сайтах соцмереж [99]. 

У перебігу політичних подій початку 2014 р. відзначалося й зростання 

активності відвідування сайтів новин. Якщо до початку акції протесту на сайти 

новин заходило 46% користувачів мережі Інтернет, то в січні 2014 р. їх частка 

зросла на 5% й сягнула 51%, при цьому також у два рази збільшився витрачений 

час на відвідування новинних сайтів і він перевищив 3 години на тиждень. Значно 

підвищився інтерес інтернет-аудиторії до прямих онлайн трансляцій та 

потокового відео. На наш погляд, певною мірою це пов’язано із більш високим 

рівнем довіри до цих ресурсів та можливістю швидше отримати оперативну 

інформацію з першоджерел. 

Онлайн-телеканали також стали відвідувати набагато частіше і довше. 

Якщо у жовтні 2013 р. їх популярність оцінювалася у 10%, то на початку 2014 р. 

показник зріс до 15%, водночас спостерігається зменшення веб-сайтів каналів 

громадського телебачення. Підсумовуючи наведені дані, слід констатувати значну 

мотиваційну, інформаційну, мобілізаційну роль політичної інтернет-комунікації, 

яка суттєво зростає під час активізації політичних процесів, назрівання 

політичних змін, сприяючи тим самим консолідації зусиль, об’єднанню 

громадянського суспільства. 

Вплив політичних подій на розвиток мережі Інтернет також 

підтверджується статистикою «Google Тренди» [11], наведеної за 2014 р. 

(табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2. 

Рейтинг запитів у мережі Інтернет в Україні 

Тематика запиту 
Найпопулярніші запити Ранг 

2014 р. 2012 р. 
«Що таке …?», 2014 р. 

1 Фізрук Дивитися фільми 
онлайн 

Люстрація 

2 Громадське ТВ Євро 2012 Селфі 
3 5 канал Ютюб Федералізація 
4 Новини Україна ЦВК Дефолт 
5 Цензор нет Євробачення 2012 Сепаратизм 
6 Новини Донецька Оксана Макар Ебола 
7 Еспресо ТВ Олімпіада 2012 Анексія 
8 Майдан онлайн Острів непотрібних 

людей (серіал) 
Хунта 

9 Російська весна Вконтакте моя 
сторінка 

Фашизм 

10 Курс долара odnoklassniki.ru Тітушки 
 

Серед найпопулярніших запитів у 2014 р. чотири з наведених позицій – це 

інтернет-ЗМІ, які користувачі шукали для отримання новин, інформації щодо 

подій, які відбувалися; три запити: «новини Україна», «Майдан онлайн», «новини 

Донецька» – свідчать про намагання українців знайти конкретну інформацію 

суспільно-політичного характеру. Порівняння найпопулярніших запитів 2014 та 

2012 р. також свідчить про зміни поведінки користувачів та їх інформаційних 

потреб залежно від суспільно-політичних подій, у тому числі у сфері спорту, 

музики. Слід зауважити, що у 2012 р. активність користувачів стосувалася 

соціальних мереж та перегляду відео в онлайн режимі; серед усіх тематик, за 

якими здійснювався пошук, лише одна політична – ЦВК. 

За даними «Google Тренди» найчастіше «Що таке …?» намагалися спитати 

про люстрацію, федералізацію, дефолт, сепаратизм, анексію, хунту, фашизм, 

тітушок. Кожне з цих слів асоціюється з суспільними та політичними подіями, які 

відбувалися в Україні і з якими було пов’язане зростання використання наведених 

термінів в інформаційному обігу. Оскільки вони були незнайомими та 

http://www.google.com/search?q=%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://tyzhden.ua/News/52385
http://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://tyzhden.ua/News/63546
http://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82
http://tyzhden.ua/News/51348
http://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://tyzhden.ua/News/66059
http://www.google.com/search?q=%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://tyzhden.ua/News/57615
http://www.google.com/search?q=%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://www.google.com/search?q=%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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незрозумілими для значної частки населення, то їх тлумачення шукалося саме в 

мережі Інтернет, що і пояснює їх високу популярність як пошукового запиту.  

Наведені факти підтверджують суттєве зростання ролі мережі Інтернет як 

інформаційно-комунікаційного ресурсу під час розгортання суспільно-політичних 

та економічних подій, які відбувалися і відбуваються зараз в Україні. 

На запит «політична ситуація в Україні» у лютому 2015 р. в пошуковій 

системі «Google.com» отримано 1160 тис. результатів і на першій сторінці 

висвітилися переважно сайти з новинами, у той же час на даний запит у системі 

«yandex.ua» отримано 5 млн результатів і на першій сторінці висвітилися 

переважно сайти з рефератами, курсовими іншими видами робіт (п’ять перших 

сайтів – освітні портали), а вже потім з’явилися сайти із новинами. У пошуковій 

системі «meta.ua» кількість отриманих результатів становила 121 тис., що значно 

менше порівняно із попередніми пошуковими системами, на перших позиціях, як 

і в «Google.com», були сайти новин. Найбільшу кількість результатів за запитом 

«політична ситуація в Україні» отримано в пошуковій системі «rambler.ru» – 6 

млн, на перших сторінках сайти з рефератами, курсовими, іншими видами робіт 

за даною тематикою межують із сайтами новин. Таким чином, у різних 

пошукових системах в мережі Інтернет подається різна кількість інформації та за 

різними принципами. З огляду на більш високий рівень застосування пошукової 

системи «Google.com», користувачі Інтернету мають можливість швидко 

задовольнити інформаційну потребу щодо розвитку політичних подій в Україні, 

потрапляючи на перших сторінках цієї системи до сайтів з необхідною 

інформацією. 

Слід звернути увагу, що серед найпопулярніших запитів 2014 р. на 8-му 

місці – Майдан онлайн. Без перебільшення можна сказати, що на початку 2014 р. 

суспільство «жило» новинами з Майдану та тими подіями, що там відбувалися. 

Інтернет-ресурс «infolight.org.ua» чітко констатує: «Майдан дав поштовх новим 

демократичним процесам, об’єднав мільйони людей у спільній меті та сформував 

нових громадських лідерів, зрештою став каталізатором переоцінки цінностей» 
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[60]. Основні здобутки Майдану в суспільно-політичній сфері, подані інтернет-

газетою «Українська правда» [143], такі: 

1. Становлення громадянського суспільства та надзвичайна громадянська 

активність значної частини населення: Майдан народив добровольчі, 

волонтерські, реформаторські рухи, які відіграють ключову роль в обороні та 

перебудові країни. 

2. Виникнення і згуртування української політичної нації, що понад усе 

ставить українську державність та успіх національного проекту, але розуміє 

національну ідентичність більш широко і сучасно, ніж просто українська мова та 

вишиванки. 

3. Перезавантаження влади: новий президент, новий парламент, новий 

уряд.  

4. Поява на політичній арені значної кількості нових акторів, що вийшли з 

громадянського суспільства. 

5. Виникнення нової армії, що користується всенародною підтримкою і 

допомогою та здатна перемагати сильнішого ворога. Ще не остаточна військова 

перемога, але, принаймні, певне зупинення агресії. 

6. Безсумнівна низка дипломатичних перемог, підтримка всього світу в 

боротьбі з агресором, що зламав післявоєнний світовий порядок і намагається 

завести світ у пастку нової холодної війни, якщо не гарячої. 

7. Зростання поваги до Церкви та її ролі в суспільних процесах як 

необхідна передумова творення сучасної нації. 

Таким чином, інтернет-ресурси не тільки констатують та подають 

інформацію щодо подій, які відбуваються, але є потужним інформаційно-

комунікаційним засобом формування громадської думки та забезпечення швидкої 

взаємодії. Для виявлення впливу Майдану на суспільно-політичну думку 

Агентством соціального проектування «Українська проектна система» було 

ініційовано та проведено опитування громадян України, репрезентативну вибірку 

якого склали 2416  осіб (похибка вибіркової сукупності не перевищує 2,2%), її 

демографічні характеристики представлені в Додатку В. Під час дослідження 
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були виявлені оцінки змін, зумовлені проведенням акції Майдан (табл. 3.3). 

Аналіз думок було проведено з урахуванням рівня користування респондентами 

мережею Інтернет. 

Таблиця 3.3. 

Оцінки впливу Майдану на українців 

Канал отримання інформації про 
події в країні/світі 

Параметри впливу Майдану на 
українців Лише 

Інтернет 
Усі канали, крім 

Інтернету 

Ймовірність 
наявності 

відмінностей 
(за t-критерієм 
Стьюдента) 

Люди повiрили у свої сили, у 
можливiсть впливати на 
владу 

38,0% 44,6% 
0,87 

Консолiдував нацiю в 
боротьбi зi збанкрутiлою 
владою 

18,3% 19,5% 
0,27 

Сприяв посиленню 
патрiотичних настроїв 33,8% 36,7% 

0,51 
Сприяв поширенню 
ненавистi та насилля в 
суспiльствi 

12,0% 17,2% 
0,89 

Розколов суспiльство, 
спричинив громадянський 
конфлiкт 

25,4% 26,9% 
0,30 

Сприяв усвiдомленню 
значущостi єдностi, 
солiдарностi, 
взаємодопомоги мiж людьми 

14,8% 9,4% 

0,96 
Сприяв пiдвищенню 
громадянської активностi та 
вiдповiдальностi за долю 
країни 

16,9% 16,8% 

0,02 
Зробив людей жорстокими 17,6% 17,2% 0,10 
Важко сказати 8,5% 8,2% 0,10 

 

Позитивним впливом Майдану можна вважати те, що, незалежно від 

засобу інформаційно-комунікаційної взаємодії, більше 45%, тобто значна частина 

населення, усвідомили, що люди повірили у свої сили, у можливість впливати на 

владу, а також майже 20% відзначили консолiдацію нацiї в боротьбi зi 
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збанкрутiлою владою. Більше третини опитаних зауважили зростання 

патріотизму, причому переважання цієї оцінки спостерігається у групі опитаних 

«Інтернет та інші канали», їх частка перевищила 40%, частка «лише Інтернет» за 

цим аспектом була дещо нижчою – 33%. 

Значно вищою є частка тих, хто вважає, що Майдан сприяв усвiдомленню 

значущостi єдностi, солiдарностi, взаємодопомоги мiж людьми; серед груп 

опитаних «лише Інтернет» вона склала 14,8 %; у групі тих, хто не користувався 

Інтернетом задля отримання інформації про події в країні/ світі, вона була 

нижчою – 9,4%. Таким чином, важливий висновок для розвитку політичної 

інтернет-комунікації полягає в тому, що саме мережа Інтернет більш активно 

консолідує, об’єднує людей, спонукає їх до спільних дій, залучає до політичних 

процесів, активізує громадянську позицію.  

Найбільше події Майдану сприяли політичній дискусії між громадянами, 

причому 32,1% опитаних намагалися переконувати друзів, близьких, знайомих у 

правоті своїх політичних поглядів, проте активність «лише Інтернет»-аудиторії в 

цьому аспекті була дещо нижчою – 23,9% (табл. 3.4).  

Слід особливо звернути увагу на те, що 15,5% опитаних групи «лише 

Інтернет» брали участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках, 

проте частка опитаних із групи тих, хто не користувався Інтернетом, – лише 6,4%. 

У той же час 4,2% опитаних групи «лише Інтернет» брали участь у 

несанкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках, а частка тих, хто не 

користувався Інтернетом, становила 1,6%. Отже, значно активнішими учасниками 

політичних процесів були опитані, які користувалися мережею Інтернет задля 

отримання інформації про події в країні/ світі, вони залучалися не просто до 

взаємодії, а до конкретних дій.  

Навіть на рівні демонстраційності своєї позиції (носив/ла символіку 

політичного характеру) респонденти групи «лише Інтернет» були більш 

активними. 
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Таблиця 3.4. 

Участь у суспільно-політичних заходах 

Канал отримання інформації про 
події в країні/світі 

Суспільно-політичний захід 
Лише Інтернет 

Усі канали,  
крім Інтернету 

Ймовірність 
наявності 

відмінностей 
(за t-критерієм 
Стьюдента) 

Переконував/ла друзів, близьких, 
знайомих у правоті своїх політичних 
поглядів 

23,9% 28,5% 
0,76 

Носив/ла символіку політичного 
характеру 10,6% 6,3% 0,95 
Брав /ла участь у роботі громадських 
організацій/ політичних партій 2,8% 1,5% 0,76 
Збирав/ла підписи під колективними 
зверненнями 2,1% 1,2% 0,64 
Розсилав/ла повідомлення 
політичного змісту з мобільного 
телефону або електронною поштою 

0,7% 1,2% 
0,41 

Не купував/ла певні товари  з 
політичних міркувань 5,6% 7,6% 0,62 
Підписував/ла петиції 2,8% 1,0% 0,95 
Брав/ла участь у санкціонованих 
мітингах, демонстраціях, страйках  15,5% 6,4% 1,00 
Брав/ла участь у голодуванні 0,7% 0,4% 0,40 
Брав/ла участь у бойкоті (відмовлявся 
виконувати рішення адміністрації, 
органів влади)  

0,7% 1,0% 
0,27 

Брав/ла участь у несанкціонованих 
мітингах, демонстраціях, страйках 4,2% 1,6% 0,98 
Пікетував/ла державні установи  2,1% 1,8% 0,20 
Блокував/ла шляхи сполучення  0,7% 1,1% 0,34 
Брав/ла участь у захопленні будівель 
державних установ  0,7% 0,5% 0,25 

 

Хоч в одному із наведених заходів брали участь, майже 40% групи «лише 

Інтернет», тоді як частка тих, хто не користувався Інтернет для отримання 

інформації щодо подій у країні/світі, становила 35,4%.  

Досліджуючи готовність до участі в політичних процесах, було 

встановлено ймовірне підвищення рівня активності за більшістю наведених 

заходів, крім розсилання повідомлень політичного змісту з мобільного телефону 

або електронною поштою, переконання друзів, близьких, знайомих у правоті 
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своїх політичних поглядів, використання символіки політичного характеру 

(табл. 3.5).  

Порівнюючи відповіді різних груп, слід відзначити, що, на відміну від 

групи «користувачі всіх каналів, крім Інтернету», частка опитаних групи «лише 

Інтернет», які будуть переконувати друзів, близьких, знайомих у правоті своїх 

політичних поглядів, збільшилася порівняно із тими, хто відповів, що вже 

здійснює це, з 23,9% до 27,5%. Вони планують бути активнішими і в таких 

заходах, як: брати участь у роботі громадських організацій/політичних партій, 

носити символіку політичного характеру, брати участь у законних мітингах, 

демонстраціях, страйках, брати участь у несанкціонованих мітингах, 

демонстраціях, страйках; очікується зростання до 42,3% політично активних 

представників «лише Інтернет». Важливо відзначити, що, на відміну від 

представників інших груп, представники «лише Інтернет» більшою мірою готові 

до комунікативної взаємодії в мережі Інтернет; частка тих, хто збирається 

розсилати повідомлення політичного змісту з мобільного телефону або 

електронною поштою має тенденцію до зростання.  

Таблиця 3.5. 

Готовність до участі в політичних заходах 

Канал отримання інформації про події в 
країні/світі 

Суспільно-політичний захід 
Лише Інтернет 

Усі канали, крім 
Інтернету 

Ймовірність 
наявності 

відмінностей 
(за t-критерієм 
Стьюдента) 

1 2 3 4 
Переконувати друзів, 
близьких, знайомих у 
правоті своїх політичних 
поглядів 

27,5% 26,4% 0,22 

Носити символіку 
політичного характеру 

12,0% 7,0% 0,97 

Брати участь у роботі 
громадських організацій/ 
політичних партій 

5,6% 2,3% 0,98 

Збирати підписи під 
колективними 
зверненнями 

2,8% 2,0% 0,48 
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Продовження табл. 3.5. 

 
1 2 3 4 

Розсилати повідомлення 
політичного змісту з 
мобільного телефону або 
електронною поштою 

1,4% 0,6% 0,74 

Не купувати певні товари з 
політичних міркувань 

8,5% 8,6% 0,03 

Підписувати петиції 2,8% 2,6% 0,11 
Брати участь у 
санкціонованих мітингах, 
демонстраціях, страйках  

16,2% 8,0% 1,00 

Брати участь у голодуванні 0,0% 0,8% 0,71 
Брати участь у бойкоті 
(відмовлятись виконувати 
рішення адміністрації, 
органів влади)  

0,7% 1,0% 0,27 

Брати участь у 
несанкціонованих 
мітингах, демонстраціях, 
страйках 

5,6% 1,8% 1,00 

Пікетувати державні 
установи  

1,4% 2,0% 0,38 

Блокувати шляхи 
сполучення  

0,7% 1,0% 0,27 

Брати участь у захопленні 
будівель державних 
установ  

0,7% 0,8% 0,10 

 

Важливими результатами дослідження слід вважати такі виявлені факти: 

- 9,9% опитаних групи «лише Інтернет» вважають, що в країні 

відроджується демократія, у той же час за всією вибірковою сукупністю даний 

показник складає 6,5%; 

- представники групи «лише Інтернет» є більш оптимістичними та 

налаштованими на позитив. На підтвердження цього 4,9% вважають, що в країні 

дещо стабілізується економічна ситуація, в той же час за всією вибірковою 

сукупністю даний показник складає 2,3%; 
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- на відміну від інших груп, менша частина групи «лише Інтернет» серед 

першочергових завдань влади відзначає покращення соціального захисту та 

цінову стабілізацію, проте більша частина схиляється до необхідності 

забезпечення безпеки та підготовки громадян до життя в умовах бойових дій; 

підтримки, створення необхідних умов для біженців із зони бойових дій, 

припинення будь-яких відносин з Росією; побудови військової економіки для 

захисту держави (останню позицію підтримують 18,3% групи «лише Інтернет», 

хоча в цілому за вибіркою даний показник склав лише 11%). 

Загалом за результатами проведеного аналізу виявлено:  

 політичні події справляють значний вплив на громадянське суспільство; 

 у суспільно-політичній поведінці досліджених груп населення є 

відмінності; 

 розвиток політичних інтернет-комунікацій сприяє демократизації 

політичного процесу; 

 ті, хто отримує інформацію про події в краіні з мережі Інтернет, мають 

більш глибоке сприйняття політичної ситуації щодо воєнного конфлікту; 

 ті, хто отримує інформацію про події в краіні з мережі Інтернет, мають 

більш високу активність та готовність до політичної взаємодії. 

Для підтвердження останнього висновку скористаємося розробленою 

методикою визначення рівня суспільно-політичної активності й визначимо її для 

досліджених груп респондентів (табл. 3.6). Часткові коефіцієнти, що входять до 

складу інтегрального коефіцієнта суспільно-політичної активності були обчислені 

з урахуванням відповідей, представлених у таблицях Д.1. – Д.5. 

Таким чином, доведено важливу роль політичних інтернет-комунікацій у 

політичних процесах. Унаслідок інформаційно-комунікаційної взаємодії з їх 

використанням підвищується суспільна підтримка політичних подій, участі в 

політичних та громадських заходах, готовності до дій у майбутньому. 

Виявлено, що коефіцієнт готовності до участі вищий за коефіцієнт участі, 

що зумовлює наявність розбіжностей між реальними діями і намаганнями, а 
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також певною мірою пов’язано зі зростанням громадської та політичної 

активності. 

Таблиця 3.6. 

Визначення інтегрального коефіцієнта суспільно-політичної активності 

Канал отримання інформації про події в 
країні/світі 

Критерії активності 

Лише Інтернет 
Усі канали, крім 

Інтернету 
Коефіцієнт підтримки суспільно-
політичної події, що відбулася або 
відбувається 

0,359 
 

0,314 
 

Коефіцієнт участі в суспільно-
політичних заходах 

0,394 
0,354 

 
Коефіцієнт готовності до участі в 
суспільно політичних заходах 

0,423 
 

0,384 
 

Коефіцієнт участі в громадській 
діяльності 

0,261 
 

0,168 
 

Коефіцієнт готовності до участі в 
громадській діяльності 

0,563 
 

0,302 
 

Інтегральний коефіцієнт суспільно-
політичної активності 

0,388 
 

0,293 
 

 

Важливим результатом проведеного дослідження вважаємо те, що одним із 

наслідків політичних подій наприкінці 2013 – на початку 2014 рр. стало визнання 

усвiдомлення значущостi єдності, солiдарностi, взаємодопомоги мiж людьми.  

З огляду на те, що одними з найбільш відвідуваних сайтів є соціальні 

мережі, розглянемо специфіку їх аудиторії. На першому місці за розміром 

української аудиторії із кількістю 27 млн акаунтів знаходиться мережа 

«ВКонтакте»; на другому місці – «Одноклассники» (11 млн акаунтів), на третьому 

– «Facebook» (3,2 млн), далі – Twitter, аудиторію якого в Україні оцінюють у 430 

тис. користувачів. У «Яндексі» відзначають, що аудиторія сервісу мікроблогів з 

початку 2013 р. зросла в півтора раза (основний сплеск припав на Євромайдан) 

[184]. 

За гендерною ознакою в соціальних мережах переважають жінки, їх 

більше 50%. Найбільш «молодою» за віком є мережа «instagram.com», майже 60% 

її учасників – користувачі віком 14-24 років, у мережі «ВКонтакте» ця аудиторія 
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складає 36,3% (рис. 3.12), у «facebook.com» – 23,1%. Найбільша аудиторія за 

віком 45-54 та 55+ спостерігається в мережі «ask.com», у сукупності вона складає 

майже 27%, у «facebook.com» та «odnoklassniki.ua» – близько 23 %. Найменша ця 

аудиторія в мережі «instagram.com» – 5,4%, «ВКонтакте» – 15,2%. Користувачі 

віком 25-34 та 35-44 роки найбільш представлені в мережах «facebook.com» та 

«odnoklassniki.ua», їх аудиторія складає 53,4 та 53,1% відповідно. Наведені факти 

є важливими для використання тих чи інших інструментів інформаційно-

комунікаційної взаємодії в соціальних мережах.  

За даними досліджень компанії «Gemius» виділяється ціле Покоління «Y», 

що народилося між 1980 і 1995, на сьогодні це користувачі віком 24-34 роки, вони 

молоді, сприйнятливі й готові приймати всі нові тенденції, в тому числі ті, що є 

ключовими для бізнесу: дозвілля, матеріальні блага, нові технології та Інтернет. 

Це покоління глибоко залучено до віртуального світу, інтенсивно бере участь в 

онлайн-медіа, заходить в Інтернет з різних пристроїв [146]. 

 

 

Рис. 3.12. Вікова структура соціальних мереж в Україні 
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З нашої точки зору, саме ця аудиторія має значний потенціал (який майже 

нереалізований) залучення до суспільно-політичних процесів, оскільки її думки та 

сприйняття змін є найбільш чутливими до суспільно-політичних подій, а 

враховуючи значну представленість у соціальних мережах, можна з високою 

ймовірністю успіху використовувати її як об’єкти політичної комунікації, які до 

того ж схильні діяти під впливом отриманої інформації. 

У цілому за результатами проведеного аналізу можна констатувати таке: 

 політичні події 2013-2014 рр. в Україні сприяли становленню мережі 

Інтернет як інформаційно-комунікаційного ресурсу; 

 в Україні сформувалися стійкі тенденції в поведінці користувачів, що 

характеризується застосуванням тих чи інших інтернет-ресурсів; 

 рівень взаємодії користувачів Інтернету в соціальних мережах є 

високим; 

 користувачі мережі Інтернет характеризуються вищим рівнем суспільно-

політичної активності порівняно із громадянами, які не використовують її; 

 політичні інтернет-комунікації мають потужний інформаційно-

комунікаційний потенціал, який використано не повною мірою, тому існують 

суттєві перспективи розвитку та застосування політичної інтернет-комунікації; 

 одним із важливих наслідків політичних процесів в Україні та розвитку 

мережі Інтернет є підвищення рівня єдності, солiдарностi, взаємодопомоги мiж 

людьми, що зумовлює необхідність розробки та обґрунтування механізмів 

ефективної інформаційно-комунікаційної взаємодії для консолідації суспільно-

політичних дій та зусиль громадян з метою підвищення ролі громадянського 

суспільства в суспільно-політичних процесах та зростання впливу суспільства на 

їх перебіг з метою узгодження та подолання невідповідностей суспільних та 

політичних цілей. 
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3.3 Вплив політичної комунікації в інтернет-просторі на суспільно-

політичну активність 

 

На основі аналізу результатів опитування було визначено досить вагомий 

вплив політичної інтернет-комунікації на суспільно-політичну активність серед 

тих, хто використовує Інтернет як джерело інформації про події в країні/світі. 

Отримані дані підтверджують надзвичайно важливу роль політичних інтернет-

технологій, які, з одного боку, сприяють підвищенню мобілізації суспільних 

зусиль, взаємодії громадян, а з іншого – сприяють інтенсифікації та ефективності 

політичних процесів, які відбуваються зараз в Україні. Ця обставина є 

надзвичайно важливою, оскільки для значної частини населення утруднене 

правильне сприйняття сучасних політичних подій через надзвичайно складну 

політичну надбудову суспільства, яка наразі сформувалася, і появу нових 

політичних об’єднань та структури поряд зі зрозумілими для більшості населення 

учасниками політичних процесів (державні органи влади, політичні партії). Багато  

нових політичних об’єднань та структур утворилися та функціонують саме за 

допомогою політичних інтернет-комунікацій. 

Для підвищення ефективності використання політичних інтернет-

комунікацій, налагодження продуктивного політичного діалогу в мережі Інтернет 

і залучення на цій основі все більшої частини громадянського суспільства до 

суспільно-політичних процесів необхідним є моделювання суспільно-політичної 

активності під впливом політичної інтернет-комунікації. Для вирішення цього 

завдання обрано метод регресійного аналізу, а саме латентно-структурну 

регресійну модель (Latent class regression model)1, яка заснована на припущенні, 

що спостережувана поведінка (наприклад, відповіді респондентів на низку питань 

 
1 Застосований для системи змінних, які описують політичну та громадську активність 

та готовність до них, а також ставлення до громадських протестів, що мали місце наприкінці 
2013 – на початку 2014 р. на київському Майдані та в інших містах України (дані авторського 
загальноукраїнського соціологічного дослідження політичної інтернет-комунікації, 
реалізованого за сприяння Агентства соціального проектування «Українська проектна система» 
(липень-серпень 2014 р., n = 2416)). 
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анкети) є зовнішнім проявом певної прихованої (латентної) характеристики, що 

притаманна опитуваним та зумовлює їхні переваги. У нашому випадку будемо 

виявляти, яким чином характеристики суспільно-політичної поведінки 

зумовлюються впливом політичних інтернет-комунікацій. 

Зазначимо, що метод латентно-структурного регресійного моделювання 

(Latent Class Regression) дуже схожий на звичний метод побудови лінійних 

регресій, проте є й відмінності. По-перше, регресія здійснюється на значеннях 

факторів (латентних змінних), які отримують у результаті попередньо 

проведеного факторного аналізу. Таким чином, факторний аналіз є обов’язковою 

умовою, його результати слугують вхідними даними для латентно-структурної 

регресійної моделі. По-друге, побудова латентно-структурної регресії – процес 

ітеративний. Перед виконанням регресії масив  кілька разів поділяється на класи 

(ітеративно) з метою пошуку моделі, яка найкращим чином відображає 

закономірності, сховані в емпіричних даних.  

Основне завдання методу полягає в тому, щоб на підставі отриманого 

розподілу відповідей на запитання зробити висновки про позиції індивідів на 

передбачуваному континуумі. Отримані «картини відповідей» відповідатимуть 

явним даним, а одержана з них інформація про континуум і положення індивідів 

на ньому – латентним. Таким чином, виявимо відмінностей явних даних, 

отриманих прямим спостереженням, та інформацію, виведену з даних при інших 

додаткових припущеннях. Вибір даного методу зумовлений тим, що теорія виміру 

латентних рис припускає:  

1) існування одномірного континууму властивості – латентної змінної (х); 

на цьому континуумі відбувається імовірнісний розподіл індивідів з певною 

щільністю f (х). 

2) існування ймовірнісної залежності відповіді респондента на запитання 

(пункт тесту) від рівня його психічної властивості, що називається 

характеристикою кривої пункту. Якщо відповідь має дві градації («так – ні», 

«вірно – невірно»), то ця функція є ймовірністю відповіді, що залежить від місця, 

яке індивід посідає на континуумі (х). 
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3) відповіді респондентів не залежать одна від іншої, а пов’язані тільки 

через латентну рису. Ймовірність того, що, відповідаючи на низку запитань (або 

виконуючи тест), респондент дасть певну послідовність відповідей, дорівнює 

добутку ймовірностей відповідей на окремі запитання. 

Наведені обставини дозволять завдяки використанню методу латентно-

структурних регресійних моделей вивести приховані характеристики учасників 

суспільно-політичних процесів, визначити види та рівень їх суспільно-політичної 

активності та розділити (класифікувати) індивідів за подібністю поведінки. Логіка 

використання методу латентно-структурних регресійних моделей передбачає 

попереднє проведення факторного аналізу методом головних компонент з 

обертанням факторних осей методом Еквімакс (Equimax – метод ортогонального 

обертання, за допомогою якого мінімізується як число змінних із великими 

факторними навантаженнями, так і число факторів, необхідних для пояснення 

вихідних змінних) та вибір відповідного факторного рішення з переліку 

можливих рішень, починаючи зі стандартного рішення для інформативності, що 

дорівнює 1 (Eigenvalue = 1) і закінчуючи рішенням з кількістю чинників N = 

кількості атрибутів. Із отриманих варіантів рішень обирається те, в якому 

найменша кількість невизначеностей та досить прийнятна (більше 60%) сукупна 

дисперсія, що пояснюється побудованою факторною моделлю. У нашому випадку 

це десятифакторне рішення, яке пояснює 62,2 % дисперсії.  

Після вибору рішення перевіряємо атрибути на предмет логічно 

правильної інтерпретації та виключаємо можливі ефекти мультиколінеарності.  

Для проведення дослідження розроблено науково-практичний підхід, який 

являє собою процес, що складається із сукупності послідовних етапів, на кожному 

з яких виконуватимуться певні дії та обчислення.  
 

Етап 1. Очищення масиву.  

На цьому етапі необхідно перетворити змінні в оціночні шкали.  
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Для нашої методики немає сенсу переводити шкали до єдиної шкали 

оцінювання, оскільки в процесі аналізу на першому ж етапі здійснюється 

стандартизація змінних.  
 

Етап 2. Проведення факторного аналізу за варіантами. 

Передбачає виконання низки факторних аналізів для різної кількості 

факторів, що визначають вплив такого каналу інформації, як Інтернет, на 

актуалізацію в опитаних безпосередньої активності (результати представлені в 

таблицях 3.7-3.8 та на рис. 3.13).  
 

Етап 3. Вибір рішення, яке найбільш ясно (чітко) описує кожен атрибут 

(змінну в масиві). 

З отриманого переліку отриманих у процесі аналізу можливих рішень для 

нашої моделі обираємо те рішення, що найбільш чітко описує кожен атрибут 

(змінну в масиві), таким чином, кожен атрибут буде визначати тільки один 

фактор. У нашому випадку такому критерію відповідає факторне рішення з 

десятьма факторами. 
 

Етап 4. Аналіз отриманого рішення на відповідність логіці.  

З метою підвищення прозорості інтерпретації включимо атрибути «Не 

купував певні товари з політичних міркувань» і «Носив символіку політичного 

характеру» до шостого фактора, незважаючи на те що вони мають не дуже високі 

значення факторних навантажень (табл. 3.7). Це видається логічним, оскільки ці 

атрибути практично не корелюють з іншими факторами. 
 

Етап 5. Називаємо отримані фактори, ґрунтуючись на вербальному 

аналізі тих атрибутів, що мають великі значення факторних навантажень для 

певного фактора (табл. 3.7): 

1)  Перший фактор ми назвали «негатив Майдану», оскільки він увібрав 

до себе змінні, які відповідають негативному сприйняттю цього явища: 

громадянський конфлікт спричинив розкол суспiльства, призвів до поширення 

ненависті й насилля в суспiльствi, зробив людей жорстокими; 
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2) Другий фактор отримав назву «активний вплив на інших людей», 

оскільки він об’єднав такі атрибути: переконання друзів, близьких, знайомих у 

правоті своїх політичних поглядів; 

3) Третій фактор «несанкціонована активна діяльність» поєднує такі 

атрибути: пікетування державних установ, захоплення будівель та державних 

установ, блокування шляхів сполучення; 

4) Четвертий фактор «санкціонована активна діяльність»: участь у 

добровільній громадській корисній діяльності (благодійність, волонтерство тощо, 

готовність брати участь у благодійних організаціях, участь у законних мітингах, 

демонстраціях, страйках); 

5) П’ятий фактор «позитив Майдану»: люди повірили у свої сили, у 

можливість впливати на владу, консолідував націю у боротьбi iз збанкрутiлою 

владою, Майдан сприяв посиленню патрiотичних настроїв; 

6) Шостий фактор «бойкот і опір»: участь у бойкоті (відмова виконувати 

рішення адміністрації, органів влади); участь у несанкціонованих мітингах, 

демонстраціях, страйках; відмова від купівлі певних товарів з політичних 

міркувань, носіння символіки політичного характеру; 

7) Сьомий фактор «громадсько-політична активність»: участь у роботі 

громадських організацій/політичних партій, збір підписів під колективними 

зверненнями; 

8) Восьмий фактор «персональна агітація, протест»: участь у голодуванні, 

розсилання повідомлень політичного змісту з мобільного телефону або 

електронною поштою;  

9) Дев’ятий фактор «солідарність, взаємодопомога»: усвідомлення 

значущості єдності, солiдарностi, взаємодопомоги мiж людьми, пiдвищення 

громадянської активностi та вiдповiдальностi за долю країни; 

10)  Десятий фактор «підписання петицій, звернень». 
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Талиця 3.7. 

Факторні навантаження для досліджуваних змінних за результатами факторного аналізу 

Атрибут 
Номер 
фактора

Коефіцієнт 
кореляції 

Атрибут 
Номер 
фактора 

Коефіцієнт 
кореляції 

Майдан розколов суспiльство, спричинив громадянський 
конфлiкт 1 0.73 Майдан вплинув: сприяв посиленню патрiотичних 

настроїв 5 0.51 
Майдан призвів до поширення ненавистi й насилля в
суспiльствi 1 0.71 Не купував/ла певні товари з політичних міркувань 6 0.29 
Майдан зробив людей жорстокими 1 0.7 Носив/ла символіку політичного характеру 6 0.27 
Переконував /ла друзів, близьких, знайомих у правоті своїх 
політичних поглядів 2 0.91 Брав/ла участь у бойкоті (відмовлявся виконувати 

рішення адміністрації, органів влади) 6 0.73 

Пікетував/ла державні установи 3 0.77 Брав/ла участь у несанкціонованих мітингах, 
демонстраціях, страйках 6 0.6 

Брав/ла участь у захопленні будівель державних установ 3 0.73 Брав/ла участь у роботі громадських організацій / 
політичних партій 7 0.8 

Блокував/ла шляхи сполучення 3 0.72 Збирав /ла підписи під колективними зверненнями 7 0.69 
Брали участь протягом останнiх 12 мiсяцiв у добровiльнiй 
громадськiй кориснiй дiяльностi (благодiйнiсть, волонтерство, 
тощо) на користь вашої громади або країни в цiлому 

4 0.75 Брав/ла участь у голодуванні 8 0.72 

Готовi  брати участь у добровiльнiй громадськiй дiяльностi або 
в дiяльностi благодiйних органiзацiй на користь вашої мiсцевої 
громади або країни в цiлому 

4 0.73 Розсилав/ла повідомлення політичного змісту з 
мобільного телефону або електронною поштою 8 0.63 

 Брав/ла участь у законних мітингах, демонстраціях, страйках 4 0.55 Майдан вплинув: сприяв усвiдомленню значущостi 
єдностi, солiдарностi, взаємодопомоги мiж людьми 9 0.75 

Майдан вплинув: люди повiрили у свої сили, у можливiсть 
впливати на владу 5 0.56 Майдан вплинув: сприяв пiдвищенню громадянської 

активностi та вiдповiдальностi за долю країни 9 0.65 
Майдан вплинув: консолiдував нацiю в боротьбi iз 
збанкрутiлою владою 5 0.52 Підписував/ла петиції 10 0.89 
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Етап 6. Використовуючи отримані фактори як нові змінні, проводимо 

латентно-структурний аналіз для виявлення впливу каналу інформації Інтернет на 

суспільно-політичну активність громадян. При цьому зазначимо, що факторний 

аналіз був реалізований у пакеті SPSS, а побудова латентно-структурної 

регресійної моделі – в пакеті «Latent Gold v4.5». 

Результатом проведення латентно-структурного аналізу є побудова 

регресійної моделі та отримання середніх коефіцієнтів моделі K1, ..., K10, які 

характеризують важливість впливу такого каналу інформації, як Інтернет, на 

вибір форм суспільно-політичної активності. 

Латентно-структурна регресійна модель – це модель, яка описує структуру 

(mixture) стандартних лінійних регресійних моделей. Процедура визначення 

відповідної латентно-структурної регресійної моделі здійснюється поетапно. 

Спочатку ми вибираємо латентно-структурну модель згідно зі значеннями 

залежної змінної (у нашому випадку підходить дискретна модель). Потім 

знаходимо кількість классів (респондентів, схожих за зовнішніми проявами – 

відповідями на запитання анкети). Робимо обчислення на основі отриманих даних 

і описуємо латентні класи (згідно з вірогідністю потрапити в даний клас, 

відповівши на певні питання певним чином). Будуємо типологію респондентів та 

змістовно інтерпретуємо результати. 

Цей метод інтерактивний, як і факторний аналіз, тому для отримання 

більш точної моделі необхідно провести більшу кількість ітерацій. Кількість 

класів потрібно задавати вручну. Тому проводимо додаткові прогони моделі для 

кількості класів 3+ доти, доки похибка моделі не буде нас влаштовувати. На 

рисунку 3.12 відображено визначення класів. Для розуміння того, що вони собою 

являють, класи виділені різним кольором. Також для розуміння процесу ітерації, 

на рисунку представлено модель, що має низьку точність завдяки класу 3 

(ліворуч). Але в результаті ітерацій отримуємо більш точну модель з тими ж 4 

класами (праворуч). 
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Рис. 3.13.  Отримані класи 

 

У таблиці 3.8 представлено зведені дані про отримані фактори: назва 

фактора визначена нами як така, що найбільш близько описує атрибути, які 

входять до того чи іншого фактора. Пояснена дисперсія – стандартна статистика 

за результатами факторного аналізу, яка характеризує відсоток сумарної 

дисперсії, пояснюється кожним фактором. Важливість – дескриптивна статистика, 

що описує вплив Інтернету на суспільно-політичну поведінку. Загалом вплив 

дорівнює 100% за абсолютною величиною. Знак впливу показує, в який бік 

Інтернет впливає на людей як канал інформації. Якщо значення важливості 

позитивне та вище 20%, фактор вважається мотиваційним, якщо значення 

негативне та його абсолютна величина вище 20% – демотиваційним. Якщо 

абсолютне значення важливості фактора близько 10%, то такий фактор 

вважається впливовим, але більш слабким,  ніж мотиваційний /демотиваційний. 

Таблиця 3.8. 

Показники важливості факторів 

Інтерпретація факторів 
Номер 
фактора

Важливість, 
% 

Пояснена дисперсія,  
% 

1 2 3 4 
«Негатив» Майдану 1 -11.4 8.1 
Активний вплив на інших людей 2 1.7 8 
Несанкціонована діяльність 3 -26.8 7.1 
Санкціонована діяльність 4 21.6 6.8 
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Продовження табл. 3.8. 
1 2 3 4 

«Позитив» Майдану 5 8 6.1 
Бойкот і опір 6 6.9 5.6 
Громадсько-політична активність 7 4 5.5 
Персональна агітація 8 2.7 5.3 
Солідарність, взаємодопомога 9 11.4 4.9 
Підписання петицій, звернень 10 5.5 4.8 

 

Спираючись на отриману модель, можемо говорити про те, що отримання 

інформації про події в краіні/ світі в мережі Інтернет впливає на суспільно- 

політичну активність таким чином: 

1) приводить до мотивації для підвищення законної політичної 

активності: фактор 4 («санкціонована активна діяльність»)  +21,6% (сильна 

тенденція); 

2) приводить до розуміння, що незаконна політична активність – це 

погано: фактор 3 («несанкціонована активна діяльність») –26,8% (сильна 

тенденція); 

3) створює мотивацію під час вирішення проблем за допомогою 

солідаризації та взаємодопомоги: фактор 9 («солідарність, взаємодопомога») 

+11,4% (середній вплив); 

4) зменшує негативне сприйняття подій «Майдану»: фактор 1 («негатив 

Майдану») –11,4 (середній вплив);  

5) створює позитивне бачення «Майдану», фактор 5 («позитив» 

Майдану) +8% (середній вплив). 

Продовжуючи дослідження щодо визначення впливу мережі Інтернет та 

політичних інтернет-комунікацій, відзначимо, що всі досліджені фактори 

стосуються тієї чи іншої сторони суспільно-політичної активності. Тому для 

детальнішого представлення отриманих результатів їх було згруповано у три 

групи:  
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 «безпосередня суспільно-політична діяльність», до якої віднесені такі 

фактори: санкціонована  діяльність, несанкціонована діяльність, бойкот і опір, 

підписання петицій, звернень; 

 «політична активність та агітація», що складається з таких факторів: 

активний вплив на інших людей, активіст громадської організації/політичної 

партії, персональна агітація; 

 вплив на ставлення до «Майдану» включає такі фактори: негатив 

Майдану, позитив Майдану, солідарність та взаємодопомога.  

 За результатами проведеного дослідження сформульовано такі важливі 

висновки: 

 політичні інтернет-комунікації значною мірою сприяють актуалізації в 

інтернет-аудиторії безпосередньої суспільно-політичної активності, спонукаючи 

тим самим до здійснення конкретних дій, а також ведення цих дій відповідно до 

Закону, 60,8% від усього впливу. Таким чином, підтверджується висока їх 

мобілізаційна та мотиваційна функція;  

 політичні інтернет-комунікації справляють потужний інформаційний 

вплив на ставлення громадян до суспільно-політичної події Майдан, 30,8%. 

Отже, їх вплив є достатньо вагомим інструментом, який виконує такі важливі 

функції, як маніпулятивна, формування політичної свідомості, здійснення 

політико-культурного обміну, розвитку політичної культури та функцію 

політичної соціалізації; 

 Інтернет більшою мірою не впливає, ніж впливає, на політичну 

активність і агітацію, 8,4% від впливу, тому більш ефективним буде 

використання його не для впливу на свідомість і настрій широких мас, з метою 

спонукати їх до політичної чи іншої активності, а для підвищення рівня 

солідарності, взаємодопомоги, об’єднання громадян до дій на основі спільних 

поглядів та думок. Завданням політичних інтернет-комунікацій у цьому випадку 

буде знаходження в мережі Інтернет однодумців, спільників та об’єднання їх для 

сумісної суспільно-політичної діяльності. 



  168
 

Для вирішення цього завдання доцільно розвинути механізми політичної 

інтернет-комунікації щодо підвищення рівня політичної солідаризації як 

необхідної умови розвитку політичного процесу в Україні та важливого принципу 

соціально-політичних відносин у громадянському суспільстві. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження стану та тенденцій розвитку Інтернету в 

Україні як суспільно-політичного комунікаційного ресурсу визначено недостатній 

розвиток Інтернету в Україні та його значне відставання від більшості розвинутих 

країн світу. Незадовільною залишається телекомунікаційна інфраструктура, 

розвиток онлайн-сервісів. В Україні має місце повільна динаміка розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій. Перспективи та можливості розвитку 

мережі Інтернет характеризуються досить високим рівнем мережевої готовності. 

Хоча спостерігається щорічний приріст кількості користувачів Інтернету в 

Україні, темпи залучення нових користувачів залишаються низькими. За наявної 

динаміки для того, щоб охоплення населення з доступом і користуванням 

Інтернетом перевищило 80%, знадобиться як мінімум 5 років, тому на держаному 

рівні потрібні додаткові зусилля для прискорення процесу інформатизації в 

Україні. 

Виявлено структурні зміни інтернет-аудиторії в Україні: збільшилася частка 

чоловіків-користувачів Інтернету, внаслідок чого урівноважилися гендерні 

показники інтернет-аудиторії; стабільно високою залишається частка інтернет-

користувачів віком 25-34, 35-44 та 45-54 роки та зростає частка користувачів 

категорії «55+», що є позитивним для використання політичних інтернет-

комунікацій. Залишається високою сконцентрованість інтернет-користувачів у 

столичному, Східному та Південному регіонах, зросла вона й у Північному 

регіоні, але надто повільними темпами розвивається мережа Інтернет у Західному 

та Центральному регіонах, що створює суттєву регіональну диференціацію 



  169
 

розвитку мережі Інтернет і має бути врахованим у процесі планування політичної 

інтернет-комунікації. Важливим залишається значення економічного чинника з 

точки зору можливостей розвитку мережі Інтернет: зокрема, лише 14% 

домогосподарств із низьким рівнем доходів мають доступ до мережі Інтернет. 

Рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім та 

потребує підвищення для збільшення можливостей політичної інтернет-

комунікації. 

Аналіз поведінкових чинників користувачів мережі Інтернет показав 

активізацію взаємодії в соціальних мережах та сприяння цьому політичних подій, 

зросла популярність новинних ресурсів, онлайн-телеканалів, що свідчить про 

значну мотиваційну, інформаційну, мобілізаційну роль політичних інтернет-

комунікацій. 

За результатами проведеного соціологічного дослідження, у процесі якого 

було визначено рівень суспільно-політичної активності, доведено більш високий 

її рівень у громадян, які користуються мережею Інтернет як засобом політичної 

комунікації та джерелом політичної інформації, що підтверджує вагому та 

зростаючу роль політичних інтернет-комунікацій у політичних процесах.  

Проведено аналіз суспільно-політичної активності під впливом політичної 

інтернет-комунікації на основі дослідження латентних (прихованих) 

характеристик, яке дозволило визначити можливості підвищення ефективності 

використання політичних інтернет-комунікацій, налагодження продуктивного 

політичного діалогу в мережі Інтернет і залучення на цій основі все більшої 

частини громадянського суспільства до політичних процесів.  

Показано, що політичні інтернет-комунікації значною мірою актуалізували 

в користувачів Інтернету, що застосовують його як засіб політичної комунікації,  

безпосередню суспільно-політичну активність, справили потужний 

інформаційний вплив. Ураховуючи невисокий вплив політичної інтернет-

комунікації на політичну активність і агітацію, рекомендується посилити її 

використання для підвищення рівня солідарності, взаємодопомоги, об’єднання 

громадян, суспільних та політичних організацій до дій на основі спільних 

поглядів та думок. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено основні положення авторського підходу до 

концептуалізації політичної комунікації в інтернет-просторі, визначено 

особливості політичної комунікації в інтернет-просторі в Україні, проаналізовано 

результати емпіричного дослідження щодо впливу політичної інтернет-

комунікації на суспільно-політичну активність. 

Результати, отримані автором дослідження, дають підстави сформулювати 

ключові положення дисертації у вигляді таких висновків: 

Висвітлено теоретико-методологічні підходи до визначення політичної 

комунікації. З’ясовано, що незважаючи на різноплановість та різноаспектність 

теорій, найбільш поширеними є процесний та інформаційно-комунікаційний 

підходи. Але з посиленням людського чинника актуалізується також 

соціокультурний підхід. Для подальшого теоретичного розгляду політичної 

комунікації використано авторський підхід, заснований на принципах 

синкретизму, який допускає сполучення різних моделей аналізу політичної 

комунікації, що більшою мірою розкриває сутність та її зміст. Даний підхід дав 

можливість уточнити визначення політичної комунікації, змістовно доповнити її 

функціональний набір узгоджувальною (консолідуючою), адаптивною та 

емоційною функціями. 

Проаналізовано еволюцію процесів інформатизації та їх вплив на 

трансформацію комунікаційних моделей. Це доповнило теоретичне розуміння 

інтернет-простору та процесу комунікації в ньому. На основі узагальнення 

підходів до аналізу сутності інтернет-комунікації представлено авторське 

визначення інтернет-комунікації. Висвітлено розширення спектру засобів 

інструментів політичної комунікації та можливостей підвищення її ефективності 

при використанні сучасних інформаційно-комунікативних технологій. 

Систематизовано та змістовно розширено інструментарій оцінювання 

мережі Інтернет та інтернет-аудиторії. Виділено дві основні групи 



  171
 

методологічних підходів до дослідження інтернет-аудиторії:  веб-аналітика, яка 

здійснюється за допомогою сайтів (site-centric), та соціологічні підходи. У межах 

соціологічних підходів визначено чотири основні етапи соціологічного 

дослідження динаміки мережі Інтернет, формування та взаємодії політичної 

інтернет-аудиторії, на кожному з яких використовуються різні кількісні та якісні 

параметри оцінювання: оцінка стану та тенденцій розвитку мережі Інтернет в 

Україні; дослідження складу та структури аудиторії Інтернету в Україні; аналіз 

поведінкових аспектів інтернет-аудиторії станом на певну дату та в динаміці; 

дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та її інтернет-аудиторії. 

Запропоновано  методику визначення рівня суспільно-політичної 

активності за допомогою розробленого для цього інтегрального коефіцієнта 

(ІСПА). Використання даної методики дає можливість відстежувати тенденції 

розвитку політичної інтернет-комунікації та інтернет-аудиторії України, що 

дозволить отримати потрібну інформацію щодо соціального потенціалу мережі 

Інтернет в Україні, можливостей застосування інтернет-комунікацій у процесі 

солідаризації суспільства тощо. 

Відзначено, що передумовами виникнення політичної інтернет-комунікації 

стали трансформації традиційних моделей комунікації під впливом процесів 

інформатизації та розвитку інформаційно-комунікативних технологій.  

Запропоновано визначення політичної інтернет-комунікації та виокремлено її 

найбільш важливі специфічні ознаки: інтерактивність, оперативність, 

екстериторіальність, децентралізацію, мультимедійність, глобальність. За 

результатами теоретичного аналізу наукових праць Д. Абрамової, І. Балинського, 

І. Бронникова, Н. Вахрамєєвої, М. Дуняєвої, О. Морозової, В. Недбай, 

І. Шевченка та інших визначено переваги політичної інтернет-комунікації: 

ситуативність, мобільність, плюралізм, охоплення аудиторії, емоційність, 

доступність, причетність, зручність доступу, анонімність, значний обсяг 

інформації, універсальність, зниження витрат, гіпертекстуальність, 

мультимедійність, інтерактивність, тривалий термін зберігання інформації, 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/243235/source:default
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різноспрямованість комунікаційних процесів, відсутність просторово-часових 

меж, взаємодія в режимі онлайн, персоналізація, відсутність посередників. 

Установлено, що політична інтернет-комунікація набула нових 

технологічних рис, що уможливили вироблення політичної інформації, яка 

відображається в різних текстових, графічних, звукових, візуальних формах, та її 

поширення і циркуляцію в мережі Інтернет, внаслідок чого прискорюються темпи 

відтворення політичної взаємодії політичних акторів і соціальних суб’єктів. 

Особлива увага звертається на те, що саме політична інтернет-комунікація 

надає можливість рівноправної участі у створенні та поширенні політичної 

інформації всіх учасників політичного процесу: політичних акторів, суспільства 

та індивідів. Завдяки розвитку політичної інтернет-комунікації кожен член 

суспільства матиме можливість залучитися до політичних процесів й стати 

активним їх учасником. Якщо традиційна політична комунікація була обмежена і 

виходила виключно від політичних акторів: представників влади, політичних еліт, 

партій, органів влади, суспільних організацій тощо, що зумовлювало високий 

рівень її інституалізації, то політична інтернет-комунікація уможливлює участь і 

продукування політичної інформації індивідами, навіть тими, хто до влади не має 

ніякого відношення. Значно розширюється політичне комунікативне поле, а 

суб’єкт-об’єктні відносини в політичній комунікації трансформуються в суб’єкт-

суб’єктні, що є значним її досягненням для розвитку та активізації політичних 

процесів. Завдяки суб’єкт-суб’єктній взаємодії політика виходить за межі суто 

політичної сфери. 

Аргументовано, що в інтернет-просторі політична комунікація набуває 

нових можливостей суспільно-політичної взаємодії багато в чому завдяки 

наявності різних інтернет-ресурсів, які, у свою чергу, стають потужним 

інструментом політичної діяльності та державного управління.  

Поглиблено інтерпретацію інтернет-солідарності як нової форми 

суспільно-політичної активності, яка формується під впливом сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. Доведено, що саме політичні інтернет-

комунікації стають ефективним засобом самореалізації через зміцнення 
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потенціалу мережі Інтернет та залучення індивідів до суспільно-політичних 

процесів. Запропоновано механізм політичної інтернет-солідарності, розроблено 

модель та алгоритм процесу політичної інтернет-комунікації для формування 

політичної інтернет-солідарності громадянського суспільства. Це дозволяє краще 

зрозуміти, як відбувається процес перетворення розрізнених учасників 

віртуального середовища на активних учасників суспільно-політичних процесів. 

Проаналізовано стан розвитку мережі Інтернет в Україні й зафіксовано 

недостатній розвиток Інтернету в Україні та його значне відставання від більшості 

розвинутих країн світу. Хоча спостерігається щорічний приріст кількості 

користувачів Інтернету в Україні, темпи залучення нових користувачів 

залишаються низькими. За наявної динаміки для того, щоб охоплення населення з 

доступом і користуванням Інтернету перевищило 80%, знадобиться як мінімум 5 

років, тому на держаному рівні потрібні додаткові зусилля для прискорення 

процесу інформатизації в Україні. З одного боку, наведені факти свідчать про 

поки обмежені можливості розвитку політичної інтернет-комунікації в Україні, 

але з іншого – існує значний її потенціал, для використання якого потрібні більш 

глибокі дослідження інтернет-аудиторії та інтернет-ресурсів, їх розвитку під 

впливом суспільно-політичних процесів. 

Аналіз інтернет-аудиторії України як цільової аудиторії політичної 

інтернет-комунікації виявив її великий потенціал, підтвердив переваги політичної 

інтернет-комунікації. Доведено, що політична інтернет-комунікація впливає на 

рівень суспільно-політичної активності користувачів мережі Інтернет. Більш 

високий її рівень у громадян, які включені в політичні-інтернет комунікації, що 

підтверджує вагому та зростаючу роль політичних інтернет-комунікацій у 

політичних процесах. Обчислення запропонованого інтегрального коефіцієнта 

суспільно-політичної активності показав, що серед користувачів мережі Інтернет, 

що включені в політичні інтернет-комунікації, порівняно з тими, хто не задіяний у 

політичних інтернет-комунікаціях, коефіцієнт суспільно-політичної активності 

вищий: 0,388 і 0,293 відповідно. Метод латентно-структурних регресійних 

моделей також підтвердив вплив політичної інтернет-комунікації на певні форми 
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суспільно-політичної активності, у першу чергу на участь у добровільній 

громадській корисній діяльності (благодійність, волонтерство, готовність брати 

участь у благодійних організаціях, участь у санкціонованих мітингах, 

демонстраціях, страйках); а також на усвідомлення значущості єдності, 

солiдарностi, взаємодопомоги мiж людьми, пiдвищення громадянської активностi 

та вiдповiдальностi за долю країни. Але також з’ясовано, що політична інтернет-

комунікація не є безпосереднім чинником впливу на переконання 

найближчого суспільного оточення у правоті своїх політичних поглядів, на 

участь у роботі політичних партій/громадських організацій тощо. 

Соціально-політичні практики користувачів мережі Інтернет досить 

складні і різноманітні і їх вивчення повинно бути постійним і мати динамічний 

характер. У подальшому затребуваними залишаться не тільки висвітлені в роботі 

питання, але з’являтимуться й нові, пов’язані з процесом перетворення суспільно-

політично активних інтернет-користувачів на активні суспільно-політичні 

спільноти як онлайн, так і офлайн. Представлені в дослідженні результати 

потребують доповнення, деталізації та оптимізації. У цьому сенсі 

дисертаційна робота може слугувати своєрідною точкою відліку для 

подальших напрацювань у соціальній галузі знання, міждисциплінарних 

досліджень у цьому напрямку. Подальші дослідження можуть проводитися в 

рамках як соціології, так і суміжних наук для вивчення сучасного 

суспільства та політичної комунікації в ньому. 
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Додаток А 

Методологічна схема аналізу розвитку мережі  Інтернет та інтернет-аудиторії 

 

 
Етапи дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та 

політичної інтернет-аудиторії 

 

 
І Етап. Оцінка стану та тенденцій розвитку мережі Інтернет 

1.1. Розвиток національної мережі Інтернет у світовому масштабі 
 

1.2. Стан та динаміка розвитку мережі Інтернет у національному масштабі 
 

 ІІ Етап. Дослідження складу та структури аудиторії Інтернет 

 2.1. Дослідження статево-вікової структури інтернет-аудиторії 

 
2.2. Дослідження географічної структури інтернет-аудиторії 

 
2.3. Дослідження структури інтернет-аудиторії залежно від рівня освіти та 
роду занять  

 
2.4. Дослідження структури інтернет-аудиторії залежно від рівня доходу, 
розміру домогосподарства 

 

 

 

 

ІІІ Етап. Аналіз поведінкових аспектів інтернет-аудиторії станом на 
певну дату та в динаміці 

3.1. Дослідження інтернет-аудиторії залежно від активності користувачів 
 

 
3.2. Визначення відвідуваності сайтів 

 
3.3. Виявлення інформаційних потреб інтернет-аудиторії   

 3.4. Визначення поведінки інтернет-аудиторії на сайтах 

 

 
ІV Етап. Дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації та її 
інтернет-аудиторії 

 4.1. Аналіз розвитку політичних інтернет-ресурсів та доступу до них

 4.2. Аналіз складу та структури політичної інтернет-аудиторії 

 

 

 

4.3. Оцінка суспільно-політичної активності в мережі Інтернет 

Рис. А.1. Процес дослідження розвитку політичної інтернет-комунікації 
та політичної інтернет-аудиторії 

4.4. Дослідження політичної взаємодії політичної інтернет-аудиторії
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Додаток Б  
Формування переваг політичних інтернет-комунікацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.1. Переваги політичних інтернет-комунікацій
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Додаток В  
Процес формування політичної інтернет-солідарності користувачів мережі Інтернет 

 

 

 

 

Мета політичної інтернет-комунікації – певні політичні дії, поведінка членів 
інтернет-суспільства на основі солідарності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.1. Формування політичної інтернет-солідарності на основі політичної 

інтернет-комунікації 
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Рис. В.2. Алгоритм політичної інтернет-комунікації для 

формуванняполітичної  інтернет-солідарності 
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10 Етап. Оцінка результатів, ефективності 
політичної інтернет-комунікації Кінець 

Початок 

І Етап. Формування мети та завдань політичної інтернет-комунікації 

ІІ Етап. Визначення або підготовка значимої політичної теми на інтернет-
ресурсах 

ІІІ Етап. Виявлення цільової аудиторії – потенційних споживачів 
політичної інформації 

ІV Етап. Підготовка засобів політичної інтернет-комунікації: новин, гасел, 
заяв, повідомлень, тем для обговорення, тощо 

V Етап. Визначення інтернет-ресурсів, каналів та осіб (активістів, лідерів 
думок) для її поширення та розповсюдження

VI Етап. Розміщення підготовлених засобів політичної інтернет-комуніка-
ції на інтернет-ресурсах та налагодження взаємодії з інтернет-аудиторією 

VII Етап. Обговорення обраної теми, обмін думками, дискусія, реагування 

VIII Етап. Інтерпретація реакції 
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Додаток Д  
 

Дані для розрахунку  часткових коефіцієнтів, що входять до складу інтегрального коефіцієнта суспільно-політичної 

активності та інтегрального коефіцієнта суспільно-політичної активності 

 

Таблиця Д.1 

Відповідь на питання: «Як, в цiлому, Ви поставились до подій, що мали мiсце наприкiнцi 2013- на початку 2014 на 

київському Майданi та в iнших мiстах України?»  

Отримання інформації щодо подій в країні/світі 

Лише в мережі Інтернет Всі канали, крім Інтернету 

 

Count Column N % Count Column N % 

1 2 3 4 5 

Повнiстю пiдтримав/ла 51 35,9% 429 31,4% 

Скорiше пiдтримав/ла 27 19,0% 334 24,5% 

Скорiше не пiдтримав/ла 21 14,8% 170 12,4% 

Повнiстю не пiдтриав/ла 20 14,1% 231 16,9% 

Важко сказати 23 16,2% 202 14,8% 

Total 142 100,0% 1366 100,0% 
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Таблиця Д.2 

Відповідь на питання: «У яких суспільно-політичних заходах Ви особисто брали участь  
протягом останніх 12 місяців?»  

 
Отримання інформації щодо подій в країні/світі 

Лише в мережі Інтернет Всі канали, крім Інтернету 
 

Count Column N % Count Column N % 
1 2 3 4 5 

Переконував /ла друзів, близьких, знайомих у правоті своїх політичних 
поглядів 

34 23,9% 389 28,5% 

Носив /ла символіку політичного характеру 15 10,6% 86 6,3% 
Брав /ла участь у роботі громадських організацій / політичних партій 4 2,8% 21 1,5% 
Збирав /ла підписи під колективними зверненнями 3 2,1% 16 1,2% 
Розсилав/ла повідомлення політичного змісту з мобільного телефону 
або електронною поштою 

1 ,7% 16 1,2% 

Не купував /ла певні товари  з політичних міркувань 8 5,6% 104 7,6% 
Підписував /ла петиції 4 2,8% 14 1,0% 
Брав /ла участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках  22 15,5% 88 6,4% 
Брав /ла участь у голодуванні 1 ,7% 5 ,4% 
Брав /ла участь у бойкоті (відмовлявся виконувати рішення 
адміністрації, органів влади)  

1 ,7% 13 1,0% 

Брав /ла участь у несанкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках 6 4,2% 22 1,6% 
Пікетував /ла державні установи  3 2,1% 25 1,8% 
Блокував /ла шляхи сполучення  1 ,7% 15 1,1% 
Брав /ла участь у захопленні будівель державних установ  1 ,7% 7 ,5% 
Не брав участі в жодному з цих заходів  86 60,6% 882 64,6% 
Total 142 100,0% 1366 100,0% 
Брали участь у якомусь з перерахованих заходів 56  484  
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Таблиця Д.3 

Відповідь на питання: «У яких суспільно-політичних заходах Ви особисто готові брати участь?»  
 

Отримання інформації щодо подій в країні/світі 
Лише в мережі Інтернет Всі канали, крім Інтернету 

 

Count Column N % Count Column N % 
1 2 3 4 5 

Переконувати друзів, близьких, знайомих у правоті своїх політичних 
поглядів 

39 27,5% 360 26,4% 

Носити символіку політичного характеру 17 12,0% 95 7,0% 
Брати участь у роботі громадських організацій / політичних партій 8 5,6% 32 2,3% 
Збирати підписи під колективними зверненнями 4 2,8% 28 2,0% 
Розсилати повідомлення політичного змісту з мобільного телефону або 
електронною поштою 

2 1,4% 8 ,6% 

Не купувати певні товари з політичних міркувань 12 8,5% 118 8,6% 
Підписувати петиції 4 2,8% 36 2,6% 
Брати участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках  23 16,2% 109 8,0% 
Брати участь у голодуванні 0 ,0% 11 ,8% 
Брати участь у бойкоті (відмовлявся виконувати рішення адміністрації, 
органів влади)  

1 ,7% 14 1,0% 

Брати участь у несанкціонованих мітингах, демонстраціях, страйках 8 5,6% 25 1,8% 
Пікетувати державні установи  2 1,4% 28 2,0% 
Блокувати шляхи сполучення  1 ,7% 14 1,0% 
Брати участь у захопленні будівель державних установ  1 ,7% 11 ,8% 
Не планую брати участь в жодному з цих заходів  82 57,7% 842 61,6% 
Total 142 100,0% 1366 100,0% 
Планують брати участь у якомусь з перерахованих заходів 60  524  
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Таблиця Д.4 
Відповідь на питання: «Чи приймали Ви протягом останнiх 12 мiсяцiв участь у добровiльнiй громадськiй кориснiй 

дiяльностi (благодiйнiсть, волонтерство, тощо) на користь вашої громади?» 
 

Отримання інформації щодо подій в країні/світі 
Лише в мережі Інтернет Всі канали, крім Інтернету 

 

Count Column N % Count Column N % 
1 2 3 4 5 

Так 37 26,1% 229 16,8% 

Нi 67 47,2% 739 54,1% 

Нiколи не брав/брала участь 35 24,6% 342 25,0% 

Важко вiдповiсти 3 2,1% 56 4,1% 

Total 142 100% 1366 100,0% 

 
 

Таблиця Д.5 

Відповідь на питання: «Чи готовi Ви брати участь у добровiльнiй громадськiй дiяльностi або у дiяльностi 
благодiйних органiзацiй на користь вашої мiсцевої громади або країни в цiлому?» 

 
Отримання інформації щодо подій в країні/світі 

Лише в мережі Інтернет Всі канали, крім Інтернету 
 

Count Column N % Count Column N % 
1 2 3 4 5 

Так, готовий/ва  80 56,3% 412 30,2 
Не готовий/ва нi за яких обставин 40 28,2% 394 28,8 
Важко сказати 22 15,5% 560 41,0 
Total 142 100,0% 1366 100,0 
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