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Анотація. У статті розглянуто поширення і використання соціальних мереж у 
контексті соціальної комунікації. Аналізується «мережеве суспільство», визначаються його 
особливості та вплив соціальних мереж на сучасне суспільство. Виділено основні системні 
принципи дослідження різних видів масової комунікації. Розкриваються підходи до розуміння 
сучасного суспільства, увага акцентується на теорії постіндустріального суспільства В. 
Кутирьова та мережного суспільства М.Кастельса. Доведено, що сучасне суспільство 
ставить людину в необхідність постійно вдосконалювати себе, щоб відчувати себе в 
безпеці в швидкозмінному світі. 
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Вступ. Сьогодні широкої популярності набуває мережева комунікація, 

зокрема, соціальні мережі. Останні виступають інструментом, за допомогою 

якого велика кількість користувачів глобальної мережі отримує додаткові 

можливості у спілкуванні та поширенні інформації різного соціально-

культурного значення Яскравою відмінною рисою сучасного суспільства є 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Особливе місце в 

цьому процесі належить Інтернету, який став однією з найголовніших частин 

життя цивілізованого суспільства. Саме Інтернет зміг об'єднати мільйони 

людей, що живуть у різних країнах, зменшуючи географічні відстані й 

усуваючи бар’єри, які з’являлися, на шляху перешкоджаючи спілкуванню в 

різних галузях науки, культури, освіти. 

У суспільстві комунікація – це взаємодія, обмін думками, знаннями, 

почуттями, вчинками. У науці існує безліч визначень цього поняття, не 

зважаючи на те, що комунікація стала об’єктом дослідження не так давно. 



 
 

Термін найперше розглядають як інформаційний аспект спілкування, вивчення 

якої сприяє розробці комунікативних технологій, спрямованих на оптимізацію 

взаємодій і взаєморозуміння в людському суспільстві. 

Комунікація є найважливішою підставою будь–якої соціальної організації, 

оскільки без цього процесу люди можуть / не можуть об'єднатися для спільної 

діяльності. 

Проблеми розвитку та властивостей мережевого суспільства взагалі і 

соціальних Інтернет-мереж зокрема, досліджуються багатьма західними  

вченими: О.Е. Брун, М. Кастельсом, В.А. Кутирьов, М.К. Коган тощо [1; 4 – 6]. 

Проблематика соціальної взаємодії в мережі Інтернет розкривається у 

дослідженнях соціологів П. Бурдьє, Е. Гідденс , А.В. Назарчук та інші [3; 10]. 

Такі вітчизняні вчені як Ю.А. Данько, О.О. Лобовікова, Т.О. Кравченко, 

О.Г. Філатова теж розглядають проблеми інтернет–комунікацій, проблеми 

спілкування і взаємозв’язок користувачів у мережі, вплив соціальних мереж на 

особистість користувачів [2; 7; 8]. 

Мета статті – проаналізувати феномен соціальних мереж у контексті 

становлення і розвитку сучасного масового мережевого суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яке суспільство формується на базі 

комунікативних інформаційних зв'язків, але лише нещодавно це питання стало 

темою для серйозних міждисциплінарних досліджень. Тому існує нагальна 

потреба у вивченні інформації як інноваційного джерела в галузі комунікації, 

оскільки він є одним із найголовніших чинників розвитку людського 

суспільства в цілому.  

М. Кастельс [4] визначає Інтернет-мережу як «сукупність пов’язаних між 

собою вузлів» у широкому контексті технологічної революції та теорії 

інформаційного суспільства, стверджуючи факт метаморфозних соціальних 

перетворень. «Саме мережі, складають нову соціальну морфологію нашого 

суспільства, а поширення «мережевої» логіки значною мірою впливає на 

результати процесів, пов’язаних з виробництвом, повсякденним життям, 

культурою і владою», – зазначає науковець [4, с. 60]. 



 
 

Актуальною є думка Ю.А. Данько, який визначає мережеве суспільство як 

історичну реакцію на ситуацію всього спілкування, де ключовою складовою є  

населення, в якому починається поступова уніфікація людей у групи за 

інтересами [2, с. 54]. 

Формування і розвиток нового виду комунікативних структур вимагає 

ретельного аналізу не лише комунікативного характеру соціальної реальності, а 

й вивчення їхнього впливу на стан суспільних відносин. Ми згодні з 

міркуваннями Т.О. Кравченко про те, що «мережа дозволяє миттєво і практично 

без додаткового часу, зусиль та енергії встановити велику кількість прямих 

контактів» [7], тому цей феномен потребує детального розгляду в соціальній 

комунікації. 

Сьогодні мережеве спілкування – це засіб, отримання додаткових 

можливостей зв'язку у глобальних мережах.  

Більшість учених погоджуються, що мережа має розгалужену структуру, з 

багатьма взаємопов'язаними та еквівалентними шляхами, що охоплюють усі 

сфери суспільства. 

Соціолог П. Бурдьє зазначає, що «мережа є одним з основних способів 

досягнення ефекту структурування соціальних впливів на простір суспільства» 

[10, с. 65]. Він наголошує на дослідженні окремих елементів мережі та 

фокусуванні уваги на новітніх тенденціях в структурі взаємозв'язку та на 

способах, що впливають на людей та їх взаємини.  

Із погляду психологів вплив соціальних мереж на суспільство має багато  

наслідків. А.В. Назарчук під мережевим суспільством розуміє появу нової 

соціальної мережі, яка швидко трансформує інститути і практики сучасного 

суспільства. Мережеве співтовариство також визначається як локальна мережа, 

для всієї групи комунікативних інструментів. Крім того, воно визначається як 

самоорганізатор, який фактично взаємодіє з Інтернетом за допомогою того чи 

іншого фактору [11, с. 51]. 

Використання нових способів спілкування та передачі інформації змінює 

характер комунікації як такої. По–перше, ліквідація обмежень часу та простору 



 
 

є результатом імпульсу для виконання певних функцій – єдності бажання та 

його задоволення, питань і відповідей. По–друге, під час відокремлення 

листування існує тимчасовий та географічний зміст, і лист діє як «віддалена 

дія» і це означає включення іншої людини в коло дружнього спілкування, 

використання Інтернету дозволяє працювати в глобальному масштабі, 

наближаючись до далекого, тому що різниця між знаннями практично зникає. 

Віртуальне спілкування іноді замінює реальні взаємини з людьми, воно 

здатне занурити в ірреальний світ, витіснивши бажання жити звичайним 

життям, не пов'язаним з комп'ютером. 

Яскравим прикладом є спілкування через Skype, Telegram коли 

необмеженість простору  розділяє людей тисячами миль, і вони мають змогу 

спілкуватися на великій відстані, а також фізичність іншої людини. У світі 

зручно спостерігати за допомогою віртуальних вимірів, а також залучення 

пропаганди у соціальних мережах використовується для маніпуляції 

громадською думкою у всьому світі.  

Крім того, інтернет–мережі дають можливість позиціонувати себе зовсім 

іншою людиною успішно з яскравим і насиченим життям, з безліччю друзів і 

подій. Хоча, як правило, саме відсутність живої і яскравої реальності викликає 

в індивіда бажання здаватися людиною з цікавою долею. Відсутність дійсно 

насиченого життя компенсується формуванням необхідної про себе думки за 

рахунок оточуючих. Як у своїх дослідженнях стверджує Е. Гідденс, інтернет-

зв'язок приваблює знеособленістю і здатністю будувати та трансформувати 

віртуальну особистість [3]. 

Цікавим є міркування В. Кутирьова в статті «Постмодерністська 

реконструкція людини. Людина без тіла», де автор аналізує перетворення, що 

відбуваються з поданням людського тіла в потоці віртуального спілкування. 

Вчений описує людину, що сидить перед екраном комп'ютера, як «часткову 

особу», оскільки в цій діяльності залучені лише кілька органів її тіла. Крім того, 

на екрані також є тіла, «які стають більш ніж живими, з органами чи без них» 

[7, с. 12]. Коли існує зв'язок між «частковим тілом» і «тілом без простору», 



 
 

спілкуючись, переглядаючи фільм, надсилаючи повідомлення чи щось, ми 

маємо справу з абсолютно новим способом передачі та сприйняття інформації. 

Технології стають продовженням людського тіла, змінюють процес обміну для 

обміну знаками за участю «протезів», тоді як учасники спілкування генерують 

одночасно суб’єкти та об'єкти, далекі та близькі, доступні та недоступні, 

технічні «поверхні» між їх тілесними органи. Відбувається не тільки 

інформаційна перебудова людини як тіла, паралельно з нею, розвивається 

деконструкція та «відтворення» духовної та особистісної сутності, в якій можна 

побачити, що це тілоцентризм, тобто вираз кінця, трагедія людського життя. 

Дослідниця питань становлення масової комунікації І. Артамонова [13] 

акцентує увагу на найважливіших характеристиках цифрової інформації, таких 

як: 

 адаптивність – видозмінний цифровий контент;  

 мережева мобільність – цифровий контент може бути переданий будь-

якій кількості користувачів у будь-який час і в будь-яку точку світу; 

 стиснутість та масштабованість – великі обсяги інформації у цифровому 

вигляді можна пакетувати та архівувати до мінімальної фізичної ваги;   

 вимірюваність та гнучкість – мережевий простір має унікальний 

інструментарій, що дозволяє швидко оцінити популярність будь-якої 

інформації. 

До цих характеристик ми додаємо ще взаємозв'язок, оскільки  властивість 

цифрової інформації, до якої звертаються, природа гіпертексту відображають 

віртуальний простір. Також  слід говорити ще про глобальність як можливий 

доступ до світових інформаційних ресурсів, через системи масової комунікації. 

Прикладом може бути можливості та характеристики електронної пошти.  

Усі ці унікальні властивості дозволяють використовувати Інтернет як 

ефективний інструмент демократизації суспільства, пропаганди та захисту прав 

людини. Віртуальна реальність, втіленням якої є Інтернет у різних проявах, є 

категоріально-когнітивною складовою віртуальної мережі зв'язку з її 

специфічними характеристиками. 



 
 

Сьогодні в науці визначені основні системні принципи різних видів 

масової комунікації:  

 відкритість. Дотримання сучасних міжнародних та корпоративних 

стандартів управління та обслуговування мереж, а також обов'язкова підтримка 

національних вимог та стандартів; 

 інтегрування. Взаємодія з компонентами інформованого, уніфікованого 

середовища із залучення структури елементів, необхідних для розвитку його 

функціональних можливостей; 

 розширення. Нарощення функціональних можливостей, не виходячи за 

рамки концепції розвитку, характеристика технологічної бази та специфічні 

потреби користувачів; 

 масштабність. Нарощення потужностей інформаційного фонду без 

принципового перероблення і істотного доопрацювання;  

 адаптивність. Можливість налаштування системи, що відображає 

потреби окремого закладу, проведення професійних консультацій та 

спеціалізованих тренінгів [14, с. 24]. 

Масова мережева комунікація є результатом технічних і рекламних акцій. 

Не кожен ресурс можна вважати масовим і, відповідно, зв'язок, що проходить 

по її каналах, і не завжди  буде масовим.  Ресурси мають мільйонну аудиторію і 

приєднуються до різних груп соціальних комунікацій у масовому суспільстві. 

Загальний доступ масової комунікації та їхня здатність накопичувати велику 

кількість інформації призвела до приголомшливих змін у таких традиційних 

культурних установах, як музеї, бібліотеки, театри, галереї та система освіти. 

У сучасному світі спілкування між людьми спрощується на найвищому 

рівні. Нині покоління виглядає як справжній будинок і володіє реальними 

варіантами нових стандартів. Поява унікального нового людського суспільства 

призведе до змін у соціальній взаємодії та в формах, побудованих у суспільстві.  

Основна цінність соціальної мережі полягає в тому, що в сучасних умовах 

це вже не просто спосіб спілкування, а виявляється механізм побудови 

комунікативного простору сучасного суспільства. 



 
 

Широке поширення мережевих технологій стає домінантним у суспільстві 

та сприяє формуванню мережевої парадигми. Це явище пояснюється тим, що 

певний період часу характеризується швидким розвитком високих технологій, 

який призводить до якісних змін у соціально-економічній сфері життя 

суспільства. Сутність парадигми мережі виявляє її ідеали, норми, методи 

наукових досліджень та концептуальний апарат. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Становлення 

інформаційного суспільства призвело до загальної комп'ютеризації та 

входження  інформаційно-телекомунікаційних технологій в усі сфери життя. 

Соціальні мережі – це не лише інструменти масової комунікації, а й 

елементи механізму побудови соціального середовища, в умовах сучасного 

суспільства, вони виконують низку функцій, які є ціннісним базисом свого 

існування. 

Створення мережевого суспільства є глобальним процесом, за своєю 

природою воно пов'язане з постійно зростаючою роллю наднаціонального 

суспільства як, наприклад, розвитком світових телекомунікацій, таких як 

Інтернет, що дає величезні можливості для горизонтального спілкування між 

окремими особами та групами осіб. 

Подальше вивчення сучасного суспільства як мережевого дозволить більш 

чітко окреслити зміст соціальних змін, що мають місце в ньому, а також надати 

оцінку новим інформаційним технологіям та визначити їх вплив на розвиток 

суспільства в цілому. У нас є всі підстави стверджувати, що соціальні мережі є 

дуже динамічними, а отже, для науки залишається простір для подальшого 

дослідження. 
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