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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ 

ДУМКИ 
 

Стаття присвячена проблемі розвитку інформаційно-комунікативних технологій, зокрема, соціальних мереж як 

засобів впливу на суспільну думку. В ній розглянуто поняття соціальної мережі, історія його застосування; перелічено 

найпопулярніші соціальні мережі; визначено основні переваги соціальних мереж: можливість таргетингу, 

інтерактивність, дискурсивність, рівний доступ до інформації для усіх користувачів, можливість досліджувати та 

вивчати суспільну думку, можливість впливати на суспільну думку,  можливість використання спеціальних додатків 

до соціальних мереж, можливість анонімності,  відсутність цензора, оперативність.  

В статті проаналізовані механізми впливу на суспільну думку через соціальні мережі: "спіраль мовчання", стадний 

інстинкт у соціальних мережах, довіра всьому опублікованому в мережі, присутність "лідерів думок", прагнення 

самореалізації чи заміни реальності. 

Ключові слова: соціальна мережа, суспільна думка, "нікнейм", "аватар", контент, "спіраль мовчання", таргетинг.  

 

Постановка проблеми. Швидкий розвиток 

інформаційних технологій призводить до того, 

що з'являються нові тенденції у комунікаціях 

між людьми. Беззаперечним є той факт, що 

Інтернет заполонив користувачів із всього світу 

і став одним із найвпливовіших джерел 

отримання інформації. Адже всі події, які 

відбувається не тільки у державі, 

громадянином якої є користувач, але і у всьому 

світі, миттєво відображаються у мережі. Саме 

Інтернет став тим каналом, або інститутом, 

який займає одне із провідних місць у 

формуванні суспільної думки. 

Сьогодні все більшої популярності у всьому 

світі, і в Україні в тому числі, набувають 

соціальні мережі. Саме вони стали тим засобом, 

який має значний вплив на формування уявлень 

пересічної особистості та суспільної думки в 

цілому. Адже, щодня мільйони користувачів 

соціальними мережами витрачають не мало 

часу для того, щоб обговорити певні проблеми у 

соціальних мережах, донести інформацію або 

ідею, залучити до своєї точки якомога більше 

людей. Саме це призводить до формування тих 

чи інших уявлень, які згодом стають 

суспільною думкою.  

Слід зауважити, що сучасне населення 

України, яке користується Інтернетом, 

становить близько 17 млн. осіб. За останніми 

даними, кожен третій українець є користувачем 

соціальних мереж і витрачає на її користування 

п'яту частину часу, проведеного в Інтернеті [7]. 

Однією із причин широкого використання 

соціальних мереж є те, що можливість 

анонімно (під нікнеймом - несправжнім, 

вигаданим ім'ям), миттєво та вільно висловити 

свою думку в соціальних мережах знімає певну 

відповідальність за свої думки та дозволяє 

обмінятися поглядами, які офіційні канали 

інформації можуть навіть не допустити до 

широкого загалу. Ці процеси прокоментував у 

своїх книжці "Від Facebook і гламуру до 

WikiLeaks: медіакомунікації» Георгій 

Почепцов: "Соціальні мережі надають людям 

можливість висловити те, що не можливо 

зробити в нормальних ЗМІ. Це взагалі цікава 

ніша, яку ще будуть освоювати" [5, с. 87].  

Тому, психологічна наука не може 

ігнорувати феномен соціальних мереж, а 

повинна ретельно із уважністю його 

досліджувати та вивчати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Соціальні мережі як один із каналів впливу на 

свідомість людини та формування суспільної 

думки досліджували такі науковці як В. Чернец 

[8], Д. Губанов [2], В. Сазонов [6], В. Шалак [1], 

А. Чернова, Б. Грушин, В. Лисенко, Г. 

Ділігенський, Г. Почепцов, Г. Ортега-і-Гасет, 

Д. Ольшанський, Г. Лебон, Г. Тард, І. Панарін, 

М. Лібіка, М. Маклюен, С. Кара-Мурза, С. 
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Московічі, С. Сьомін, П. Лайнбарджер, Ш. 

Сігел, Я. Варивода та ін. [4]. 

Мета статті полягає у дослідженні 

феномена соціальних мереж, її переваг та 

вивченні механізмів, які допомагають впливати 

на суспільну думку через соціальні мережі. 

Основні результати дослідження. 

Соціальна мережа (від англ. social networking 

service) – платформа, онлайн-сервіс або веб-

сайт, призначений для побудови, відображення 

та організації соціальних відносин [1].  

Вперше термін "соціальна мережа" був 

застосований соціологом Джеймсом Барнсом у 

1954 році. Слід зауважити, що поява цього 

терміна відбулася ще до появи самого 

Інтернету. Соціальна мережа, у тому розумінні, 

у якому ми використовуємо дане поняття 

сьогодні, з'явилася у 1995 році у США у вигляді 

порталу з назвою  "Classmates" (аналог сучасної 

соціальної мережі "Одноклассники") [1]. Цей 

проект став дуже успішним. І у зв'язку з цим, 

починаючи із 2005 року соціальні мережі 

почали набувати популярності. З'являються 

всім відомі "MySpace", "FaceBook", "LinkedIn", 

"Twitter", "Одноклассники.ру", "ВКонтакте", 

"МойМир", "МойКруг". 

Такий успіх соціальних мереж пов'язаний із 

їх перевагами [1.]: 

- можливість таргетингу. Таргетинг - це 

механізм, який дозволяє виділити із наявної 

аудиторії користувачів соціальними мережами 

лише цільову, яка задовольняє заданим 

параметрам (регіон, вік, стать, професія тощо) і 

показує контент (інформацію) лише їй; 

- інтерактивність соціальних мереж, їх 

дискурсивність. Даний аспект дозволяє 

користувачам вільно, не залежно від свого 

територіального положення, вікових і 

статусних особливостей, обмінюватися 

думками та ідеями, дискурсувати, сперечатися; 

- рівний доступ до інформації для усіх 

користувачів. Інформація, яка знаходиться в мережі 

є вільною та доступною для всіх її користувачів; 

- можливість досліджувати та вивчати 

суспільну думку. Соціальна мережа дозволяє 

виявляти думки окремих груп або взагалі 

суспільства, держави, світу в цілому, відносно 

тих чи інших питань; 

- можливість впливати на суспільну думку. 

Соціальна мережа надає змогу всім 

користувачам висловлювати своє бачення та 

переконувати інших, згідно своєї позиції; 

- можливість використання спеціальних 

додатків до соціальних мереж. Спеціально 

розроблені додатки дозволяють користувачам 

соціальних мереж цікаво, креативно та сучасно 

висвітлювати інформацію та з користю 

проводити час у мережі; 

- можливість анонімності. Можливість 

використання несправжніх імен (нікнеймів) та 

"аватарок" (зображень профілю) дозволяє 

користувачеві анонімно висловлювати свою 

позицію та спілкуватися з іншими 

користувачами у мережі; 

- відсутність цензора. Соціальна мережа, на 

відміну від офіційних мас-медіа, не має 

цензури, яку проходить кожна інформація, яка 

надається на суспільний огляд; 

- оперативність. Здатність швидко, в режимі 

реального часу обговорювати, коментувати та 

надавати інформацію зробили соціальні мережі 

найшвидшим каналом передачі інформації. 

Більш того, вже доведено, що соціальні 

мережі домінують у продукуванні та трансляції 

новин. Вони не тільки впливають на суспільну 

думку громадян, але можуть формувати думку 

інших громадян інших країн про суспільство. 

Досліджуючи соціальні мережі в контексті 

їх впливу на суспільну думку, слід виділити 

механізми, за допомогою яких цей вплив може 

здійснюватися. До них належать:  

- "спіраль мовчання" (за Е. Ноель-Нойман);  

- стадний інстинкт у соціальних мережах;  

- довіра всьому опублікованому в мережі;  

- присутність "лідерів думок";  

- прагнення самореалізації чи заміни 

реальності [4]. 

Розглянемо ці механізми більш детально. 

Згідно моделі комунікації німецької 

дослідниці Е. Ноель-Нойман, мас-медіа 

маніпулює суспільною думкою за рахунок 

надання слова представникам меншості і 

замовчування думки більшості. Це може 

відбуватися і у соціальних мережах, коли 

авторами інформації є представники меншості, 

які впливають на думку більшості, які 

(більшість), в свою чергу, починають цю думку 

(меншості) підтримувати. Саме в цьому і 

полягає суть "спіралі мовчання". 

Цікавим механізмом впливу є так званий 

"стадний інстинкт", який полягає у тому, що 

людина починає поводитися і думати "як усі".   

Ще одним із механізмів впливу в соціальних 

мережах є явище повної довіри до всієї 
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інформації, яка з'являється у мережі. Адже 

користувач майже ніколи не перевіряє її 

правдивість, сприймає її за достовірну на 

основі того, що цю інформацію опублікувала 

солідна група або авторитетна особистість. 

З цим механізмом пов'язане явище "лідера 

думок", яке полягає у тому, що користувач 

довіряє будь-якій інформації, яку подає "лідер 

думок", якого можуть представляти окрема 

особа або ж група людей. 

Також досить важливим механізмом впливу 

в соціальних мережах є бажання користувача 

самореалізовуватися або змінити свою роль в 

віртуальній життєдіяльності. Адже, анонімність 

або незнання іншими користувачами мережі 

особливостей життя певної людини, дозволяє 

їй представляти себе такою, якою вона хоче. 

Цікавим, з точки зору теми нашого 

дослідження, є думка одного із дослідників 

соціальних мереж Марка Грановеттера. На 

початку 70-х років Марк Грановеттер 

опублікував в Американському соціологічному 

журналі статтю, в якій сказав, що 

"Фундаментальна слабкість сучасної 

соціологічної теорії полягає в тому, що вона 

жодним переконливим чином не пов'язує 

взаємодії на мікро-рівні з моделями макро-

рівня" [3, с. 138]. Науковець сконцентрував 

свою увагу не на великих групах людей, як це 

робилося до цього, а на малих: їх цінностях, 

бажаннях, інтересах, цілях взаємодії один з 

одним. Саме це, зі слів М. Грановеттера, 

призводить до змін на більш масштабному 

рівні. Дослідник стверджував, що межі сильних 

зв'язків, таких як родина, друзі є досить 

щільними для подальших трансформацій і змін, 

а слабкі зв'язки, які включають ширше коло 

знайомих є набагато перспективнішими щодо 

доступу та трансформації різноманітних 

ресурсів: інтелектуальних, інформаційних, 

фінансових  тощо. А це свідчить про те, що на 

такі зв'язки легше впливати, і в тому числі, з 

точки зору формування суспільної думки. 

Більш того, слід зауважити, що основна маса 

користувачів соціальними мережами - це особи 

віковим цензом 15-25 років, що дає змогу 

ефективніше впливти на їх уявлення, думку, в 

результаті незавершеного процесу становлення 

особистості та не сформованості більш-менш чітких 

і сталих цінностей, уявлень, стереотипів тощо.  

Висновки та пропозиції. В наш час 

соціальні мережі стали невід'ємним джерелом 

спілкування більшості користувачів онлайн-

комунікацій. Через них люди отримують 

альтернативну інформацію, коментують її, 

інтерпретують та поширюють, стаючи вже 

співучасником даного інформаційного руху. В 

більших масштабах цей процес має значний 

вплив, адже дозволяє звичайним людям не 

тільки бути активними поглиначами 

інформації, яку транслює суспільство, а й 

долучатися до формування цієї думки. 

Перспектива подальших досліджень може 

полягати у вивченні психологічних механізмів 

впливу на суспільну думку в соціальних 

мережах та їх взаємозв'язок з індивідуально-

психологічними особливостями активних 

користувачів соціальних мереж. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме развития информационно-коммуникативных технологий, в частности, социальных 

сетей как средства воздействия на общественное мнение. В ней рассмотрено понятие социальной сети, история его 

применения; перечислены самые популярные социальные сети; определены основные преимущества социальных 

сетей: возможность таргетинга, интерактивность, дискурсивность, равный доступ к информации для всех 

пользователей, возможность исследовать и изучать общественное мнение, возможность влиять на общественное 

мнение, возможность использования специальных приложений к социальным сетям, возможность анонимности, 

отсутствие цензора, оперативность.  

В статье проанализированы механизмы воздействия на общественное мнение через социальные сети: "спираль 

молчания", стадный инстинкт в социальных сетях, доверие всему опубликованном в сети, присутствие "лидеров 

мнений", стремление к самореализации или замены реальности. 

Ключевые слова: социальная сеть, общественное мнение, "никнейм", "аватар", контент, "спираль молчания", таргетинг. 

 

Grygorovych M.V.  

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION OF SOCIAL OPINION 

The article is devoted to the problem of the development of information and communication technologies, in particular, social 

networks as a means of influencing public opinion. It considers the concept of a social network, the history of its use; listed the 

most popular social networks; the main advantages of social networks are defined: the possibility of targeting, interactivity, 

discourse, equal access to information for all users, the ability to explore and study public opinion, the ability to influence public 

opinion, the possibility of using special applications to social networks, the possibility of anonymity, the lack of censorship, 

efficiency.  

The article analyzes mechanisms for influencing public opinion through social networks: "spiral of silence", herd instinct in 

social networks, trust in everything published in the network, the presence of "opinion leaders", the desire for self-realization 

or the replacement of reality. 

Key words: social network, public opinion, "nickname", "avatar", content, "spiral of silence", targeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


