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ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ЯКОСТІ МЕДІА 

 
У статті розкриті актуальні питання конвергенції медіа та соціальних мереж. Зроблена спроба описати 

комунікативну інфраструктуру, що склалася  в контексті нової медійної реальності. Автор аналізує ситуацію навколо 
сучасних соціальних мереж та їх ролі у творенні нового типу медіа.  

Ключові слова: медіаконвергенція, інтегровані соціальні медіа, соціальні мережі.    
 
В статье раскрыты актуальные вопросы конвергенции медиа и социальных сетей.  Сделана попытка описать 

коммуникационную инфраструктуру, которая сложилась в контексте новой медийной реальности. Автор анализирует 
ситуацию вокруг современных социальных сетей и их роль в создании нового типа медиа. 

Ключевые слова: медиаконвергенция, интегрированные социальные медиа, социальные сети. 
 
The article reveals current issues of convergence of mass media, and social networks. It covers description of informational 

infrastructure, which evolved in the context of new media reality. Author analyses situation around modern social networks and its srole 
in the creation of new media types.    
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Актуальність теми статті витікає з низького ступеня дослідження проблеми нової медійної реальності у 
ракурсі конвергенції медіа і соціальних мереж. Об’єктом дослідження є соціальні мережі. Предмет дослідження – 
типологічні та функціональні особливості соціальних мереж як нового типу медіа. Опрацьований значний масив 
досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців не виявив чіткої відповіді на питання: чи можна вважати 
соціальні мережі новим типом медіа. Теоретичні положення статті витікають із робіт Акопова О.І., Засурського 
Я.М., Лукіної М.М, в яких йдеться про розвиток інтернет-ЗМІ та інтернет-комунікацій. Продовжуючи практичні 
дослідження з конвергенції мас-медіа та інтернет-технологій, які проводили Бакулев Г.П., Вартанова О.Л., 
Калмикова О.А., Короткова К.М.,  Попов В.Д., Почепцов Г. Г., спробуємо вирішити наступні задачі: 1) з’ясуємо 
місце соціальних мереж в новому медіапросторі; 2) проаналізуємо комунікативну інфраструктуру соціальних 
медіа; 3) висунемо тезу про важливість розгляду  соціальних мереж у якості нового типу медіа. 

Основним операційним терміном у статті буде слово медіа, що зкальковане з англійської і означає 
сукупність традиційних ЗМІ (друкованих та електронних). Ще один варіант читання слова media (множина від 
латинського medium) – посередник. Проте у всіх випадках мова йде виключно про засіб комунікації, в якому 
відправник інформації – один, а споживачів – тисячі. На сьогодні в обігу ще один термін «нові медіа», під яким 
розуміють нові форми комунікації між виробниками контенту і його споживачем, де визначальним є фактор 
копродукції  контенту самими користувачами кінцевого продукту.  Коли, наприклад, кожен читач може 
виконувати функції коментатора, репортера або редактора. В цьому випадку маємо справу з горизонтальною 
комунікацією. Нові медіа кардинально змінили всю медіареальність і це треба прийняти як факт. Проте відмінність 
нових медіа не лише у здатності до симуляції, але й у можливості створювати медіа, які ніколи раніше не існували. 
І мова йде про соціальні мережі. Якщо вважати медіа каналом передачі та зберігання інформації, що цікава певній 
аудиторії, то соціальну мережу логічно сприймати як форму ЗМІ, яка є частиною масових комунікацій. Масові 
комунікації – це процес циркуляції інформації у великих, розсіяних у просторі спільнотах. А соціальна мережа є не 
що інше, як взаємодія між групою людей, що розділяють спільні інтереси. У цьому випадку зберігання та передача 
відносяться до людей, що тримають та діляться інформацією з іншими. Зауважимо, що в соціальній мережі йде 
фільтрація інформації через коло спілкування. Інтернет-аудиторія бере інформацію у тих, хто їй подобається і 
кому вона довіряє [1, с. 271].  

З першого погляду  здається, що трансформація журналітики і поява нових схем організації та випуску 
медіапродукту зводиться до можливості його доставки  у будь-який час і в будь-яке місце. Проте змінилася й сама 
модель комунікації:  «один – одному» і «багато – багатьом». Виникнення режиму інтеракції  з аудиторією дозволяє 
будувати не просто діалог, а діалог безперервний і рівний. Це принципово змінює всю комунікативну схему взаємодії 
з медіа. Як результат – інше сприйняття інформації. Підкреслимо, що соціальні мережі за своїм покликанням не є 
засобами масової інформації. Адже основні риси, що виділяють ЗМІ серед інших каналів і носіїв інформації, 
пов’язані із змістом поширюваної інформації. Призначення ЗМІ – відзеркалення суспільства, а не життя й діяльності 
«себе любимого» [7, с. 24]. Виникла ситуація, коли з одного боку, традиційні ЗМІ лишаються ще впливовими для 
суспільтва, а з іншого, спостерігається розмивання кордону між професійною журналістською діяльністю та 
громадською (любительською, соціальною журналістикою) в інформаційно-комунікативному просторі [6].  

Дослідження встановили, що переважна більшість онлайн-бесід в соціальних мережах, виникають із 
традиційних джерел інформації.  Цей простір, що дислокований у соціальних мережах, доповнює та корегує 
інформацію, що видається традиційними ЗМІ. Адже останні створюють монологічний тип взаємодії: люди 
отримують повідомлення, можуть його обговорити, висловити зауваження, але джерело повідомлення їм не 
відповідає [9, р. 43]. Як частина медіасистеми соціальні мережі надсилають аудиторії свою інформацію, яка 
споживається індивідуально і вільно (коли і де завгодно). Водночас, виконується соціальна функція: пов’язується 
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між собою велика кількість людей, формуючи соціальні спільноти. Як би не змінювався мережевий простір, 
контент, що може зацікавити користувача, лишається основния для просування в соціальній мережі. Контент і 
спільнота є найголовнішим для нових медіа. Будь-яка конвергентна редакція або громадський журналіст має 
адаптовувати контент під інтереси конкретної групи користувачів за тематикою та регіональною близкістю. Якщо 
розглянути взаємозв'язки зсередини соціальної мережі, стає очевидним, що вона є середовищем для формування 
великої кількості субкультур та співтовариств, які виходять за межі інтернет-формату. У кожному з них - 
конкретні цінності та запити на інформацію. Крім того, его-мережі встановлюють манеру поведінки в соціальних 
медіа, мовні ярлики, атрибути, за якими впізнають «свого». Вже Арістотель обговорював  питання, з ким люди 
вважають за краще дружити: схожими на себе чи несхожими. «відношення найчастіше формуються між людми зі 
схожими властивостями» [5, с. 226]. Мета одна – запустити і підтримати механізм, за допомогою якого буде 
розповсюджуватися інформація серед однорідного середовища; буде йти пошук особистої ніші у кінцевій 
загальній структурі групи. Відбувається боротьба за панування точки зору, ідеї або дії. Соціальні медіа створили 
платформи, де існують групи однодумців. Результатом є те, що особисті зв'язки людей в нових медіа є 
однорідними по багатьом соціально-демографічнім та поведінковим характеристикам.  

Продовжуючи мову про контент та пошук «своєї» інформації, варто згадати, що традиційні ЗМІ 
відзеркалюють стан суспільства, його вподобання, пріоритети та смаки. Тим більше про таке відзеркалення 
можемо говорити в соціальних мережах, які за форматом схожі на таблоїд. Хоча, допускаємо, що найближчим 
часом з’явиться новий термін для визначення особливості передачі інформації в таких онлайн-сервісах. 
Етимологічно слово таблоїд йде від спресованої пігулки знеболюючого засобу. Пізніше термін перекочував у 
журналістику для визначення сильно стислого, легкозасвоюваного читання. Навіть при поверхневому погляді 
можна встановити аналогічність між соціальними мережами і таблоїдами. На це вказують наступні риси: 
невеликий формат публікацій в мережі онлайн-спільнот, переважна більшість візуальної інформації, яскраві 
заголовки постів, що дозволяють швидко пробігати очима новинну стіну в соцмережі. Деякі дослідники відносять 
до таблоїдів обов’язковість еротично спрямованої тематики. Проте це стосується змістової частини (контексту), а 
значить свідчить лише про «бульварний», жовтий характер. Алан Кей, один із піонерів в галузі програмування, 
колись дав визначення комп’ютеру як першого   метамедіума. Це і засіб, і особливий інструмент для створення 
інших засобів. Тоді вважалося, що   комп’ютер лише стимулює традиційні медіа, додаючи інтерактивності: блог – 
та сама газета, YouTube – той самий телевізор [4]. Нині соціальні платформи чітко орієнтовані на мультимедійну 
складову. Дослідник в галузі теорії інформаційного суспільства Кастельс М. розшифрував мультимедіа, як 
«глобальне вікно безмежних можливостей інтерактивного зв’язку у відео-, аудіо- та текстових форматах» [3, с. 
220]. Але як би не змінювався мережевий простір, контент, що може зацікавити користувача, лишається основним 
для просування в соціальній мережі, яка дає прості механізми для вірусного розповсюдження. Таким чином, у 
соціальній мережі формується читацьке ядро: ті користувачі, що поставили відмітку Like (Мені подобається)  на 
головній сторінці медіа, автоматично отримують останні новини на свою персональну сторінку. Ще за часів Генрі 
Льюїса (засновника журналу «Тайм») стало модним ранжування новин за значимістю. У соціальних мережах на 
перших позиціях завжди буде та новина, яка набрала найбільше «лайків». Те, що важливо для спільноти 
автоматично знаходиться зверху новинної стрічки.     Отже, медіа – це те, що має значення саме зараз, у цю 
хвилину в контексті соціальної спільноти. Зміст «новинної стіни» допомагає виявити та підтвердити переконання 
тих, хто «сидить» в соціальній мережі. Взаємодія зі споживачами контенту, наприклад,  у Facebook, Twitter, 
YouTube формує поняття «загальні засоби масової інформації» або «загальні медіа», що є результатом спільної 
взаємодії і соціального обміну. Facebook  стала першою соціальною мережею, що пропонує стороннім сайтам, у 
тому числі й новинним, інтеграцію у вигляді соціальних плагінів (користувач на зовнішньому сайті має змогу 
поставити Like (Мені подобається), Recommend (Я рекомендую), Comment (Коментувати), тим самим залишаючи 
відгук на зовнішньому сайті або відправляючи інформацію на свою сторінку в Facebook.  Те саме можна сказати і 
про Twitter, систему мікроблогів. Вона побудована за принципом послідовників (followers).  Twitter ідеально 
підходить для передачі коротких новин аудиторії цієї соціальної мережі. Такі платформи віднесемо до «малих 
медіа», які діють в рамках однієї соціальної мережі за принципом «від одного  до другого» [8]. Малі медіа 
відрізняються швидкістю та мобільністю. Здебільшого вони є некомерційними проектами, на кшталт «маленькі 
історії».  Такі мережі використовують сотні людей для того, щоб обмінюватися новинами та дискутувати. Їх зміст 
підпадає під сучасні тренди, взльоти і падіння моди, запит аудиторії. Нині велика кількість людей використовує 
сайти соціальних мереж як основне джерело інформації. Нові інтерактивні канали – соціальні мережі – дають 
можливість здолати однобокий разовий характер комунікації традиційних медіа. Сторінка в соціальній мережі – це 
фактично ЗМІ, що повністю ведеться однією людиною.  

Отже, відкриті горизонтальні структури (соціальні мережі), що використовують сучасні комунікативні 
технології, є новою складовою частиною засобів масової інформації, яких відрізняють спеціфічні якості інтернету: 
гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність та багатоканальність. Ці процеси не просто відбуваються в 
сучасному інформаційно-комунікативному просторі, вони формують нову медіареальність. Вже сьогодні вони 
підлягають виміру, хоча загальна теорія комунікативної інфраструктури ще не сформована. Специфіка сьогодення 
«потребує належного відображення на понятійному рівні, оскільки нині потенційну глобальність набуває будь-яка 
інформаційна одиниця, яка потрапляє у світову телекомунікаційну та комп’ютерну мережу» [2, с. 30].  
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ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СПІЛЬНОТ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ 
 

У статті розглянуто основні принципи та засади просування спільнот соціальних інтернет-мереж. 
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В статье рассмотрены основные принципы и основы продвижения сообществ социальных интернет-сетей. 
Ключевые слова: Социальная интернет-сеть, интернет-сообщество, поисковая оптимизация, поисковая система, 
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In the article basic principles and foundations to promote social networks services communities are explored. 
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Активна інтеграція соціальних інтернет-мереж (СІЖ) у інформаційний простір викликала потребу у 

вивченні можливостей щодо їхнього просування для подальшого використання як у інформаційній, так і у 
комерційній діяльності різноманітними установами та організаціями.  

Серед досліджень, дотичних до теми, варто передусім виділити монографію А. Пелещишина 
«Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі» [4], яка здебільшого призначена для 
спеціалістів у галузі глобальних інформаційних систем, але містить базові принципи позиціонування та 
просування різних форм спільнот у мережі Інтернет, які можуть бути використані й у галузі соціальних 
комунікацій. 

Серед основоположних науково-практичних робіт на тему пошукової оптимізації зазначимо, зокрема, працю 
І. Ашманова та А. Іванова «Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах» [1], яка досить повно 
систематизує знання в цій вузькоспрямованій галузі, і широко використовується у інтернет-маркетингу. Автор 
докладно описує методи пошукового просування сайтів, нестандартні способи просування, подає конкретні 
приклади просування сайтів різних тематик (туристичних сайтів, блогів, ЗМІ, соціальних інтернет-мереж). 

Загальна теорія та практика методів пошукової оптимізації викладена у фундаментальній праці дослідника 
Ніколаса Керрола «Пошукова оптимізація та поведінка користувача» [9]. Так, наведені класифікації, а також 
загальні та спеціальні методи пошукової оптимізації, запропоновані автором, можна екстраполювати на 
використання для просування СІЖ. 

Метою статті є комплексний аналіз основних принципів та засад просування спільнот соціальних інтернет-
мереж. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- серед загальних методів пошукової оптимізації виокремити такі, які можливо реалізувати у СІЖ; 
- визначити принципи використання ключових слів для просування спільнот СІЖ; 
- виявити потенційну ефективність контентних методів та підвищення індексу цитування для просування 

спільнот; 
- визначити, які способи реєстрації спільнот у пошукових системах та каталогах можуть використовуватися 

для просування спільнот. 
Здійснення комплексних заходів щодо просування спільноти на перші позиції у пошукових системах, а 

також залучення до неї користувачів починається відразу після створення спільноти.  
Спершу розглянемо найбільш розповсюджені та прості засоби пошукової оптимізації, які можна 

застосовувати і для спільнот у СІЖ. Під пошуковою оптимізацією (англ. search engine optimization, SEO) 
розуміється комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними 
запитам користувачів [5]. Зазвичай, чим вищою є позиція сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених 
відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. Окремі вчені вважають термін «оптимізація сайту для 
пошукових систем» невдалим, пропонуючи замість нього термін «позиціонування сайту в WWW» [4]. 

Звернемося до методів пошукової оптимізації, загальна теорія та практика яких викладена у праці Ніколаса 
Керрола [9]. Він поділяє загальні методи пошукової оптимізації на «білі» та «чорні». Він зазначає, що «білою» 
пошуковою оптимізацією, як правило, називають стратегії і тактики, які узгоджуються з політикою пошукових 
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