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Запропонований аналіз архітектури віртуальних спільнот, розглянуто сучасні 

тенденції розвитку віртуальних спільнот. Розроблено шляхи підвищення ефективності 
функціонування веб-спільнот та запропоновано класифікацію учасників віртуальних 
спільнот. 
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тарґетинґ. 
 

This paper deals with the problems of solving the important scientific issue of analysis of 
the virtual communities’ architecture. The modern tendencies of development of virtual 
communities are proposed. The ways to improve the efficiency of web-communities are 
developed and classifications of participants in virtual communities are offered. 
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Вступ. Постановка завдання та його актуальність 
Спостерігається тенденція, що з кожним днем віртуальні спільноти стають 

найвідвідуванішими ресурсами мережі Інтернет і цим зумовлена важливість віртуальних спільнот. 
Для прикладу наведемо статистику реєстрації та відвідування соціальних мереж (за результатами 
Liveinternet): 

− Одноклассники (більше 8 млн. зареєстрованих користувачів; щоденно цей сайт відвідує 
понад 3 млн. користувачів на добу); 

− Facebook (більше ніж 500 млн. активних користувачів в усьому світі); 
− ВКонтакті (зареєстровано більше 100 млн. користувачів; більше 23 млн. користувачів 

заходять на сайт кожного дня; понад 2 500 млн. сторінок відкривається на сайті щодня). 
Використання соціальних мереж є дієвим методом в організації ефективної маркетингової 

кампанії, головною метою якої є залучення на сайт якомога більше трафіку, тобто збільшення 
кількості відвідувачів у межах пошукового інтернет-маркетингу. Оскільки за кілька останніх років 
соціальні мережі стали найпопулярнішими ресурсами в Інтернеті, ці ресурси відвідують 75 % 
українських користувачів Інтернету. Дієвим засобом є соціальні мережі як особливий інструмент 
маркетингу, що дає можливість тарґетинґу реклами (виокремлення цільової авдиторії). 

Інтернет-маркетинг за допомогою соціальних мереж дуже поширюється. Він спонукає людей 
брати участь у різноманітних обговореннях, залишаючи у відкритому доступі персональні дані, що 
дає змогу краще вивчати потреби споживачів та розробити маркетингову стратегію. Тому соціальні 
мережі неодмінно потрібно розглядати як дуже потужний та особливий маркетинговий засіб 
входження компанії на новий ринок або закріплення позицій на уже існуючому [7]. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що дослідження соціальних спільнот, а саме – 
аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот, є актуальним та 
необхідним для розроблення шляхів підвищення ефективності функціонування веб-спільнот та 
знаходження засобів вдосконалення організації інтернет-реклами, оскільки соціальні мережі є 
ефективною платформою для поширення маркетингових повідомлень до кінцевого споживача. 
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Аналіз останніх досліджень 
У наукових дослідженнях віртуальних спільнот у вебі науковці виокремлюють багато 

напрямів і у зв’язку з появою нових тенденцій розвитку віртуальних спільнот сфера досліджень 
розширюється буквально кожного дня. 

В актуальних наукових дослідженнях [4, 5, 14, 15–20, 24] учені розглядають соціолого-
психологічні аспекти комунікації людей (праці – K. Popper, A. Podgorecki, J. Karpinski); моніторинг 
дій користувачів (роботи B. Mobasher, S. Chakrabarti); формування спільнот та управління ними; 
організація опрацювання інформаційного наповнення (W. Cunningham, T. O’Reilly); позиціонування 
інформаційного наповнення (И. Ашманов, А. Пелещишин); підвищення якості інформаційного 
наповнення (T. Berners-Lee); визначення критеріїв якості інформаційного наповнення (M. Parker) 
тощо. Підвищення якості (зокрема встановлення достовірності) інформаційного наповнення, 
розроблення методів та засобів персоніфікації інформаційного наповнення у WWW є напрямами 
досліджень О.Л. Березка  [1–7, 13]. 

Методи побудови інформаційного суспільства, соціальні мережі в WWW та інформаційні 
технології соціальних комунікацій досліджує у своїх роботах А. М. Пелещишин [13–15, 21]. 

Серед відомих типів віртуальних спільнот веб-форуми є одним із найпотужніших та 
найпопулярніших сервісів WWW, які призначені для організації спілкування користувачів мережі. 
Веб-форуми є унікальним джерелом інформації, місцем накопичення великих обсягів важливої, 
цінної інформації та знань, рушієм різноманітних комерційних та суспільних проектів. 

Веб-форуми є ефективним інструментом комунікації викладачів і учнів у системах 
дистанційного навчання [6] та об’єктом досліджень конфліктів між учасниками віртуальних 
спільнот [9]. 

Активність учасника веб-форуму досліджує Ю. О. Сєров [14–17, 20, 22, 23] і визначає 
активність користувача веб-форуму як характеристику учасника веб-спільноти, яка визначає його 
здатність створювати інформаційне наповнення і кількість повідомлень учасника та нових 
дискусій, які він пропонує розпочати. Учасники, яким притаманна така риса поведінки, часто 
стають авторами нових дискусій, беруть участь у багатьох дискусіях. У своїх дослідженнях він 
визначив форми прояву активності та розробив метод розрахунку активності учасника веб-форуму, 
який полягає у багатьох обчисленнях. 

Активність учасника проявляється у таких формах: створення дискусій; створення опитувань; 
голосування в опитуваннях; створення повідомлень; оцінювання дій інших учасників спільноти. 

Активність створення дискусій – відношення кількості дискусій, які розпочав учасник im , 
до загальної кількості дискусій, створених усіма учасниками спільноти: 

 ( ) ( )( )
( )Threadcard

memberThreadcard
memberActiveness i

iThread = ,  (1) 

де ( )iThread memberActiveness  – активність і-го учасника у створенні дискусій; ( )Xcard  – 

потужність множини Х; ( )imemberThread  – множина усіх дискусій, які створив i -й учасник; 

Thread  – множина усіх дискусій. 
Активність створення опитувань ( ( )iPoll memberActiveness ) – відношення кількості 

опитувань, створених учасником, до загальної кількості опитувань: 

 ( ) ( )( )
( )Pollcard
memberPollcard

memberActiveness i
iPoll = ,  (2) 

де ( )imemberPoll  – множина усіх опитувань, які створив i -й учасник; Poll  – множина усіх 
опитувань, які існують на веб-форумі. 

Аналогічно активність учасника у голосуванні в опитуваннях ( ( )iVote memberActiveness ) – 
відношення кількості опитувань, у яких взяв участь учасник веб-форуму, до загальної кількості 
опитувань: 
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 ( ) ( )( )
( )Pollcard
memberVotecard

memberActiveness i
iVote = ,  (3) 

де ( )imemberVote  – усі опитування, у яких проголосував учасник; Poll  – усі опитування, які 
існують на форумі. 

Активність створення повідомлень – відношення усіх повідомлень учасника до загальної 
кількості повідомлень, створених на форумі: 

 ( ) ( )( )
( )Postcard
memberPostcardmemberActiveness i

iPost = ,  (4) 

де ( )iPost memberActiveness  – активність і-го учасника у створенні повідомлень; ( )imemberPost  – 
множина усіх повідомлень, які створив і-й учасник; Post  – множина усіх повідомлень на форумі. 

Активність оцінювання дій інших учасників спільноти – відношення усіх відгуків на дії 
учасників веб-форуму, здійснених i -м учасником спільноти, до усіх відгуків усіх учасників 
віртуальної спільноти: 

 ( ) ( )( )
( )Feedbackcard

memberFeedbackcard
memberActiveness i

iFeedback = , (5) 

де ( )imemberFeedback  – усі відгуки, i -го учасника; Feedback  – усі відгуки, здійснені у межах 
спільноти. 

Загальна активність учасника є згорткою усіх видів його активності: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )iFeedbackFeedbackiPostPost

iVoteVoteiPollPoll

iThreadThreadiTotal

memberActivenessCmemberActivenessC
memberActivenessCmemberActivenessC

memberActivenessCmemberActiveness

×+×+
+×+×+

+×=

, (6) 

де С – вагові коефіцієнти типів активності, які виставляють експерти з урахуванням сценарію 
розвитку спільноти [21]. 

Такі способи комплексної оцінки активності учасників дають змогу детальніше оцінити та 
класифікувати кожного учасника спільноти. Науковець стверджує, що віртуальні спільноти є 
однією з засад успішного створення інформаційного суспільства [16, 17]. 

Отже, ці напрями досліджень, попри важливість, почали розглядати та аналізувати доволі 
недавно. Все вищесказане зумовлює актуальність та необхідність досліджень архітектури та сучасні 
тенденції розвитку віртуальних спільнот у вебі. 

 
Мета та формування цілей статті 

Мета роботи – проаналізувати архітектуру та сучасні тенденції розвитку віртуальних 
спільнот. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 
− проаналізувати існуючі дослідження архітектури віртуальних спільнот (соціальних 

мереж, веб-форумів); 
− зробити комплексний аналіз функціонування веб-спільнот; 
− класифікувати учасників віртуальних спільнот; 
− розглянути сучасні тенденції розвитку віртуальних спільнот; 
− розробити шляхи підвищення ефективності функціонування віртуальних спільнот; 
− дослідити рівень анонімності користувачів веб-спільнот. 

 
Архітектура віртуальних спільнот 

Архітектуру віртуальної спільноти визначає адміністратор в процесі започаткування 
спільноти, а також мету, напрям, тематику веб-спільноти. 
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Віртуальна спільнота (веб-спільнота, інтернет-спільнота) – соціальна група людей, які 
знайомляться, комунікують та взаємодіють за допомогою спеціалізованих сервісів Інтернету та 
сайтів у вебі. Віртуальні спільноти – сукупність дискусій та опитувань, які, своєю чергою, 
складаються з дописів (повідомлень) учасників цих спільнот. 

Віртуальні спільноти – це сукупність їх учасників та інформаційного наповнення / контент 
(дискусії, опитування) віртуальної спільноти. На рис.1. зображено архітектуру віртуальної 
спільноти. 

 

Учасники віртуальної 
спільноти

Інформаційне наповнення 
віртуальної спільноти

Учасники Адміністратори

Модератори Дописи

Дискусії Опитування

Користувач 
(гість)

 
 

Рис. 1. Архітектура віртуальної спільноти (веб-форуму) 
 
У віртуальній спільноті є два головні елементи: учасники та інформаційне наповнення 

віртуальної спільноти. 
Учасники віртуальної спільноти – користувачі мережі Інтернет, що спілкуються у спіль-

ноті, зареєструвавшись, взаємодіють у межах спільноти, створюючи інформаційне наповнення. 
Інформаційне наповнення включає: 
− дискусії (інтернет-балачки на певну тему, учасниками є уся зареєстрована аудиторія веб-

форуму); 
− опитування (дискусії з можливістю голосування за певну думку, особу, предмет розмови, 

брати участь в опитуваннях можуть усі зареєстровані учасники веб-форуму); 
− дописи (створені учасниками веб-форуму повідомлення, які є складовою опитувань та 

дискусій). 
Від грамотності формування адміністратором архітектури віртуальної спільноти залежить 

функціонування спільноти та рівень складності керування нею. 
 

Класифікація віртуальних спільнот 

Рівень жорсткості системи правил комунікативної поведінки користувачів веб-спільнот 
Важливим чинником ефективності функціонування веб-спільнот є система правил 

комунікативної поведінки користувачів веб-спільнот. Наявність такої системи не означає, що веб-
спільнота знаходиться під цілковитим контролем та учасники неухильно дотримуються правил цієї 
системи. Адміністратори формують та впроваджують цю систему в роботу спільноти та разом з 
модераторами слідкують за її дотриманням: 

− високий рівень. Адміністрація веб-форуму сформувала жорстку систему правил 
комунікативної поведінки користувачів інтернет-форумів (СПКПКІФ) [10] та слідкує за 
дотриманням цих правил усіма учасниками веб-спільноти. Адміністратори та модератори ретельно 
відслідковують порушення цих правил; вживають відповідні санкції до порушників; надсилають 
учаснику повідомлення про порушення та вимогу змінити дані, комунікативну поведінку; 
блокують/видаляють профіль учасника, забороняють доступ до веб-спільноти тощо. СПКПКІФ 
опублікована та доступна для усіх учасників та користувачів веб-спільноти; 

− середній рівень. Система правил комунікативної поведінки користувачів інтернет-форумів 
не є досконала, але існує і опублікована. Модератори та адміністратори слідкують за дотриманням 
цих правил, але не акцентують особливої уваги на цьому; 
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− низький рівень. Система правил комунікативної поведінки користувачів інтернет-форумів, 
як така, відсутня. Адміністратори та модератори вчиняють (модерують) дії щодо учасників на свій 
розсуд, часто виходячи за межі стандартних правил веб-спільнот. Популярність таких спільнот є 
низькою. 

Згідно з цією класифікацією можемо підвести підсумок, що чим вищий рівень жорсткості 
системи правил комунікативної поведінки користувачів веб-спільноти, тим вища ефективність 
функціонування віртуальної спільноти. 

 
Рівень комунікативної культури веб-спільноти 

Метод відстеження появи небажаного інформаційного наповнення сприяє підвищенню рівня 
комунікативної культури веб-спільноти. Культура інтернет-спілкування у веб-спільноті формується 
протягом певного часу, не піддаючись жодному маніпулюванню, не обмежується. Нині зростає 
роль морально-психологічного чинника в інтернет-спілкуванні, оскільки моральність у контексті 
спілкування є виміром, який визначає комунікативну поведінку людини, її ставлення до 
співрозмовника, манеру говорити. Компоненти морального здоров'я особистості (моральні переко-
нання, якості, моральні звички, здібності, дії) виконують вищу регулювальну функцію у процесі 
формування навичок спілкування. Високий рівень моральної культури спілкування в мережі надає 
людині можливості не тільки свідомо та систематично долати негативні ознаки такої комунікації, а 
й гуманізовувати стосунки та знаходити спільну мову з іншими інтернет-користувачами. 

Стиль комунікації – це манера поведінки однієї особи в процесі обміну інформацією з 
іншою особою або групою осіб [10]. Згідно з моделлю вибору стилю комунікації ця манера 
залежить від ступеня обізнаності (рівня знань) як однієї, так і другої сторони/сторін про 
інформацію, яка виступає предметом комунікації (теми дискусії). 

У стилі комунікації між користувачами веб-спільноти визначальним є те, що здебільшого 
інтернет-спільнота – це група користувачів Інтернету, не пов'язаних організаційними чи 
офіційними зобов'язаннями, яку об’єднує певна тема та область інтересів. Інтернет-форум 
найчастіше розглядають як середовище створення веб-спільноти. 

Веб-спільнота форуму – соціальна група людей, котрі комунікують та взаємодіють через 
Інтернет за допомогою засобів комп'ютерної комунікації, створюючи множину тем та повідомлень 
(інформаційне наповнення) форуму. Сприяє спрощенню комунікації побудова структури веб-
форуму: уся множина тем веб-форуму поділена за семантичною ознакою на підмножини. 

Авторитет користувача серед інших користувачів може оцінюватися неформально або за 
допомогою спеціальних рейтингів та голосувань. Адже учасники веб-спільноти взаємодіють між 
собою, ведучи дискусії, даючи оцінку діяльності та інтелектуальним, моральним якостям інших 
учасників спільноти. 

Отже, рівень культури спілкування у веб-спільноті характеризується такими чинниками: 
− рівень загальнокультурного розвитку, матеріальний та духовний стан країни, в якій виріс та 

живе учасник веб-спільноти; 
− рівень розвитку конкретного користувача, стан його комунікативного потенціалу, зв'язки із 

соціумом; 
− рівень комунікативного розвитку спільноти, стан її соціально-психологічного простору; 
− наявність достойних партнерів для комунікації, інтенсивність, об'єктивний чи суб’єктивний 

характер таких зв’язків; 
− комунікативно-правовий та організаційно-культурний порядок у веб-спільноті; 
− загальнолюдські, національні, колективні схеми комунікації учасників спілкування, які 

забезпечують запрограмований рівень культури спілкування учасників веб-спільноти; 
− міра відповідальності модераторів та адміністраторів веб-форуму за змістовне та атрактивне 

інформаційне наповнення; 
− відповідність інформаційного наповнення веб-форуму чинному законодавству та системі 

правил комунікативної поведінки користувача інтернет-форуму; 
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− відповідність поведінки модератора та адміністратора встановленій системі правил 
комунікативної поведінки користувача інтернет-форуму та комунікативному стилеві поведінки у 
веб-спільноті. 

Отже, наведені вище чинники вагомо впливають на рівень культури спілкування та 
комунікативну атмосферу у веб-спільноті, що дає можливість контролювати комунікативну 
поведінку учасників веб-спільноти та підвищити рівень культури спілкування у спільноті. 

 
Стилі комунікативної поведінки модератора та адміністратора веб-форуму 

Ключовими особами в діяльності веб-форуму є адміністратори та модератори. Модератори – 
люди, які мають багато прав та зобов’язані постійно стежити за дотриманням правил на форумі. 
Вони мають права редагувати, знищувати повідомлення, блокувати, розблоковувати, переносити, 
розділяти теми та виконувати інші привілейовані функції у певних веб-форумах. Здебільшого, це є 
люди, які слідкують за наявністю затишної комунікативної атмосфери веб-форумів. 

 Отже, модератор повинен мати добрі комунікативні навики та відповідати вимогам веб-
спільноти, маючи певні зобов’язання, уміння та особисті якості, які формують стиль 
комунікативної поведінки модератора. 

Найвищий рівень доступу у веб-форумі мають адміністратори. Вони можуть змінювати будь-
які налаштування форуму, змінювати рівні користувачів, забороняти певним учасникам відвідувати 
форум, створювати групи користувачів, призначати модераторів тощо. Також вони мають повні 
модераторські права в усіх форумах. Отож, стиль комунікативної поведінки адміністратора 
включає стиль комунікативної поведінки модератора та певні зобов’язання адміністратора. 

Формування та дотримання стилів комунікативної поведінки модератора та адмінстратора дає 
змогу покращати якість інформаційного наповнення, комунікативну атмосферу веб-форуму, 
полегшити роботу адміністрації веб-форуму та допомагає швидше адаптуватись новим 
користувачам на веб-форумі. 

 
Класифікація учасників веб-форуму за адміністративними повноваження та ролями 
У веб-спільнотах, як і в реальному житті суспільства, існує певна ієрархія, що дає змогу 

ефективно функціонувати віртуальній спільноті. Детальніше розглянемо такий вид віртуальної 
спільноти, як веб-форуми. Веб-форуми мають чіткий ієрархічний характер класифікації учасників, 
що сприяє підвищенню статусу (повноважень) учасника у разі підвищення активності (створення 
великої кількості дописів та дискусій). 

Також ієрархічний характер веб-форуму сприяє дотриманню системи комунікативної 
поведінки учасника інтернет-форуму [10] та позитивному ставленню інших учасників віртуальної 
спільноти, яке оцінюється неформально або за допомогою спеціальних рейтингів та голосувань, 
тобто за формуванням авторитету у віртуальній спільноті. На прикладі веб-форумів розроблено 
класифікацію учасників веб-форуму за адміністративними повноваженнями та ролями: 

Адміністратор – переважно власник веб-спільноти, який запроваджує правила та визначає 
специфіку функціонування спільноти; учасник з найвищим статусом та непохитним авторитетом. 

Модератор – учасник веб-спільноти з певним статусом та високим авторитетом, що 
зобов’язує його неухильно дотримуватись системи правил комунікативної поведінки користувачів 
інтернет-форумів та відслідковувати порушення цієї системи іншими учасниками веб-спільноти 
(використовується така практика в керуванні веб-форуму, що модератор закріплений за певним 
розділом). 

Учасник (дописувач) – зареєстрований користувач веб-спільноти, який має можливість брати 
участь “в житті” спільноти, створюючи дискусії, опитування та дописи (повідомлення). Активні 
учасники, які дотримуються системи правил комунікативної поведінки користувачів інтернет-
форумів отримують пропозицію від адміністрації стати модератором веб-спільноти. 

Користувач (гість) – незареєстрований відвідувач веб-спільноти, який регулярно 
відслідковує появу нового інформаційного наповнення спільноти (у деяких спільнотах існує 
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обмеження у доступі до певної інформації незареєстрованим користувачам), але не має 
повноважень брати участь в дискусіях та створювати повідомлення. Велика ймовірність того, що з 
часом гість виявить бажання приєднатись до спільноти, і погодившись, піднятись на вищий рівень в 
ієрархії учасників веб-форуму. 

Отже, головну роль у віртуальній спільноті відіграють адміністратори (переважно власники 
спільноти). Адміністраторам керувати та модерувати спільнотою допомагають модератори. 
Учасники (дописувачі) та користувачі (гості) підпорядковуються правилам, які встановлюють 
адміністратори та модератори. 

 
Анонімність учасників у віртуальній спільноті 

Актуальною темою для кожного користувача Всесвітньої мережі Інтернет є анонімність 
особистості у вебі. Як наслідок, існує багато дискусій, спірних думок щодо анонімності дописів 
користувачів соціальних мереж, відвідувачів форумів та читачів он-лайн-ЗМІ. 

До головних переваг інтернет-комунікації зараховуємо анонімність особистості в розмові 
з іншими користувачами, що і приваблює користувачів. Для реалізації цієї функції існують 
нікнейми, які використовують користувачі віртуальних спільнот як інтернет-імена. Нікнейм,  
нік – особисте, переважно вигадане ім'я (псевдонім, прізвисько), використовуване користувачем 
інтернет-мережі в чатах, веб-форумах, а також на сайтах та вікі-сайтах замість справжнього 
(даного при народженні, зафіксованого в документах), здебільшого з метою зберегти 
анонімність в інтернет-комунікації. 

Анонімність в Інтернеті дає можливість висловити свою думку, розповісти про наболіле, 
поділитися цікавою інформацією, обговорити певні теми та актуальні питання різних сфер життя, 
порадитися, не боячись осуду знайомих тощо. Також однією з причин анонімності в мережі є 
невідповідність створеного віртуального життя людини до її особистого чи професійного життя у 
реальному світі, яке вона веде в оф-лайні. Та, з іншого боку, анонімність дає можливість безкарно 
компрометувати політичних опонентів, успішніших колег, знайомих, відомі бренди, компанії та 
дезінформувати інших користувачів, оскільки форуми, блоги, коментарі он-лайн-ЗМІ дедалі більше 
наповнюються генерованими підкупленими коментаторами. 

У реєстраційній формі веб-спільнот обов’язковим є вказання інтернет-імені. Згідно з 
правилами спільноти інтернет-імена класифіковано за ознакою анонімності: 

1. анонімний учасник (користувач, який в своєму обліковому записі вказав прізвисько, 
нікнейм); 

2. учасник із справжнім інтернет-іменем (під час реєстрації користувач подав інтернет-
ім’я, ідентичне його паспортним даним); 

3. учасник з несправжнім інтернет-іменем (користувач, який для реєстрації вибрав 
видумане, несправжнє інтернет-ім’я, але воно відповідає шаблону: “Прізвище та ім’я”). 

Простежуючи тенденції, бачимо, що так званий “віртуальний світ” (анонімність, 
непізнаваність, уявна захищеність користувачів мережі) відходить у минуле, оскільки користувачі 
переносять свою реальність в Інтернет добровільно і вимушено. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що для підтримання порядку на форумах 
запроваджено правила вибору та користування інтернет-іменами або нікнеймами. Найвигідніший 
варіант для адміністраторів віртуальних спільнот, коли форма реєстрації містить пункти “Ім’я” та 
“Прізвище”. У такий спосіб Інтернет втрачає левову частку анонімності, стаючи все більш 
“реальним”, адже коментування, дописи виключно під своїм іменем стають нормою для дедалі 
більшої кількості віртуальних спільнот. 

 
Достовірність інформації 

Аналіз реєстраційних та персональних даних користувачів [12], який відбуватиметься за 
алгоритмом реєстрації та валідації даних про учасника веб-спільноти, дає змогу виявити міру 
достовірності даних персональних профілів учасників веб-спільноти, виділити учасників з 
достовірними та недостовірними даними. За допомогою розробленого алгоритму реєстрації та 
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валідації даних про учасника ми отримаємо можливість класифікувати учасників веб-спільноти за 
достовірністю наданої інформації та розділити усіх учасників за цією ознакою. В результаті 
отримаємо класифікацію, яка допоможе нам структурніше та поступово моніторити давно та 
нещодавно зареєстрованих користувачів веб-спільноти. Класифікація персональних профілів 
користувачів веб-спільнот за ознакою достовірності даних: 

1. Достовірні. Особиста інформація, яку надав користувач у своєму профілі, достовірна, або 
ж змінив її на вимогу адміністрації веб-спільноти під час комп’ютерно-лінгвістичного аналізу, і 
комунікативна поведінка учасника відповідають усім правилам спільноти. 

2. Під підозрою. Не усі персональні дані веб-користувача відповідають реальності. 
Користувач частково або цілком проігнорував прохання змінити недостовірну інформацію. Усі 
зміни даних та комунікативну поведінку моніторить адміністрація веб-спільноти. 

3. Недостовірні (псевдоучасники). Дані персонального профілю цілком недостовірні, 
учасник порушує правила веб-спільноти. Профіль учасника блокується/видаляється, забороняється 
доступ до веб-спільноти. 

Критерій достовірності персональних даних є одним з ключових в ідентифікації веб-
особистості учасника віртуальної спільноти та в розробленні методу підвищення ефективності 
функціонування та модерування віртуальних спільнот. 

 
Повнота заповнення облікових записів персональними даними учасників  

віртуальних спільнот 
Щоб стати учасником віртуальної спільноти потрібно зареєструватись у цій спільноті (методи 

реєстрації розглянемо детальніше далі у цьому дослідженні). Процес реєстрації у віртуальній спіль-
ноті передбачає заповнення облікового запису користувача, тобто надання персональних даних 
користувачем спільноти. Кількість персональних даних визначає рівень заповнення облікового 
запису: 

− мінімальна заповненість облікового запису – персональні дані, вказані мінімально, в 
облікових записах вказано тільки обов’язкові дані для заповнення облікового запису учасника 
віртуальної спільноти (користувач мережі в реєстраційній формі заповнив тільки обов’язкові поля, 
позначені червоною зірочкою чи іншою міткою); 

− часткова заповненість облікового запису – не усі поля в реєстраційній формі заповнені, 
надано більше персональної інформації, ніж тільки обов’язкові дані на вимогу адміністрації; 

− максимальна заповненість облікового запису – персональні дані, вказані максимально, 
заповнені усі поля в реєстраційній формі учасника віртуальної спільноти та у профілі 
користувача. 

Максимальний рівень заповнення облікового запису найвигідніший адміністрації віртуальної 
спільноти, адже дає можливість рангувати учасників веб-спільноти, фільтрувати небажану 
аудиторію віртуальної спільноти. Найпопулярнішою серед учасників є часткова заповненість 
облікового запису учасника віртуальної спільноти. 

 
Рівень активності учасників віртуальних спільнот 

Наступним критерієм для класифікації учасників віртуальних спільнот є активність (кількість 
дописів учасника за час перебування у спільноті віртуального форуму). Згідно з рівнем активності 
учасників віртуальної спільноти поділяють на такі типи користувачів: 

− активний дописувач – за короткий час учасник створює велику кількість інформаційного 
наповнення (дописів, дискусій). Де-факто до активних дописувачів належать адміністратори та 
модератори веб-форуму, оскільки через свої обов’язки створюють дописи та теми дискусій кожного 
дня (в ідеалі); 

− частий дописувач – регулярно учасник підтримує дискусії на форумі та створює нові 
теми для дискусій; 
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− епізодичний дописувач – характерною рисою поведінки такого учасника є епізодична 
поява на форумі, учасник час від часу створює дописи та дискусії на форумі (рідко, але багато 
інформаційного наповнення); 

− пасивний дописувач – учасник зареєстрований на форумі, але жодного допису чи дискусії 
не створив або ж один чи два – з метою реклами товарів чи послуг. 

Активність учасника віртуальної спільноти обчислюємо за загальною формулою визначення 
активності учасника веб-форуму (6) [16, 17]. На основі отриманих результатів обчислень 
відбувається класифікація учасників віртуальної спільноти за рівнем активності учасників 
віртуальних спільнот. 

 
Визначення актуальних завдань наукових досліджень віртуальних спільнот 

Однією з основних цілей роботи є виконання актуальних завдань наукових досліджень 
віртуальних спільнот. Схему типів актуальних завдань наукових досліджень віртуальних спільнот 
зображено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема типів актуальних завдань наукових  
досліджень у віртуальних спільнотах 

 
До поставлених актуальних завдань досліджень віртуальних спільнот належать: 
− правові (розроблення та вдосконалення системи правил комунікативної поведінки для 

учасників веб-спільноти); 
− економічні (розроблення нових механізмів та підходів до застосування інтернет-реклами, 

тарґетинґу); 
− організаційні (методи покращання функціонування системи веб-спільнот). 
Науковці виконанню цих завдань приділяють багато уваги, отже, це є актуальним питанням 

для дослідників віртуальним спільнот. 
 

Тарґетинґ 
В організації ефективної маркетингової кампанії використання соціальних мереж є дієвим 

методом (залучити на сайт якомога більше трафіку, тобто збільшити кількість відвідувачів), 
оскільки за кілька останніх років соціальні мережі стали найпопулярнішими ресурсами в Інтернеті. 
Соціальні мережі відвідують 75 % українських користувачів Інтернету. Дієвим засобом є віртуальні 
спільноти як особливий інструмент маркетингу, що уможливлює тарґетинґ реклами (виокремлення 
цільової авдиторії). 

Тарґетинґ – механізм інтернет-реклами, головне завдання якого полягає у фокусуванні тільки на 
цільовій аудиторії і показі реклами саме їй, який дає можливість зменшити рекламний бюджет, 
ефективно просунути товар в мережі, прослідкувати закономірності попиту товару серед покупців. 

Цільова аудиторія (інтернет-мережі) – сукупність усіх користувачів мережі Інтернет, які з 
найбільшою вірогідністю куплять рекламований товар або скористаються пропонованою послугою. 

Переваги тарґетинґових оголошень: 
− звернення лише до тієї аудиторії, яка необхідна; 
− наявність вибору – оплата за унікальні переходи або за покази; 
− можливість змінити дизайн і текст оголошень у будь-який момент; 
− докладна статистика ефективності кампаній. 
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Можливості вибору цільової аудиторії: 
− стать, вік, сімейний стан, країна та місто проживання; 
− заклад навчання, факультет, школа, рік здобуття вищої освіти; 
− посади, райони, станції метро та навіть вулиці; 
− інтереси, захоплення, улюблені фільми, книги, ігри тощо. 
Цільова аудиторія описується різними соціально-демографічними показниками. Наприклад, 

для реклами жіночої косметики цільовою аудиторією є жінки, які купують і користуються 
косметикою, у віці 16–70 років. Можна визначати специфіку цільової аудиторії для різних брендів 
косметики. Один виробник націлений на високоприбуткових споживачів, другий – з середніми 
прибутками, третій – з низькими прибутками тощо. Важливо знати стиль життя і звички цільової 
аудиторії. Наприклад, як вони проводять вільний час, чи люблять спорт, чи читають газети, як 
ставляться до реклами. Усе це стане в нагоді, коли доведеться придумувати як рекламувати свій 
товар, де рекламувати, коли рекламувати та кому рекламувати. 

Соціальні мережі справді є ефективною платформою для поширення маркетингових повідомлень 
для кінцевого споживача (цільової аудиторії). Якісне визначення цільової аудиторії дасть змогу вибрати 
саме ті види реклами, які дають змогу максимально ефективно впливати на вибрану аудиторію. 

В інтернет-рекламі важливим чинником є формування цільової аудиторії, опис соціально-
демографічного “портрета” споживача. Основними чинниками описання цільової аудиторії є 
соціально-демографічні характеристики споживача певного товару або послуг. 

Об’єктом інтернет-реклами є не усі користувачі мережі, а лише контингент потенційних 
покупців. Це дає можливість скоротити витрати на рекламну кампанію. Потрібно врахувати безліч 
чинників, що впливають на якість реклами, щоб грамотно просунути продукт в Інтернеті. 
Визначення цільової аудиторії – основне завдання на початку рекламної кампанії в Інтернеті 
(просування товарів, послуг тощо). 

Маючи сформований соціально-демографічний “портрет” типового представника цільової 
авдиторії можна цілеспрямованіше вибирати методи розкручування та просування продуктів та 
послуг, а значить залучити усіх нових цілеспрямованих відвідувачів сайту – нових клієнтів для 
рекламної кампанії. 

 
Види тарґетинґу: 

− тематичний тарґетинґ (розміщення реклами на веб-сайтах певної тематики); 
– тарґетинґ за інтересами (показ реклами відповідно до інтересів відвідувачів); 

 

 
 

Рис. 3. Приклад форми для надання учасником віртуальної  
спільноти особистої інформації 
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− соціально-демографічний тарґетинґ (вибір цільової аудиторії за соціально-
демографічними характеристиками). Для соціально-демографічного тарґетинґу базовими є 
соціально-демографічні характеристики: 

• вік (дитини/неповнолітній/дорослий користувач); 
• стать (чоловік/жінка); 
• матеріальний стан (середній клас/заможний); 
• посада тощо (працівник/керівник); 
• сімейний стан (одружений/неодружений, розлучений/розлучена); 
• склад сім’ї (бездітний/кількість дітей); 
• рівень освіти (початкова, середня, вища освіта); 
• спеціальність та стаж трудової діяльності; 
• рівень професійного досвіду; 
• характеристики з місця проживання, роботи або навчання; 
• національність (українець/англієць/тощо); 
• релігія (християнин/атеїст/тощо); 
• політичні погляди (комуністичні/демократичні/ліберальні/тощо). 
Цих характеристик достатньо, аби скласти орієнтовний соціально-демографічний портрет 

учасника веб-спільноти. Джерелом отримання цих персональних даних є облікові записи (рис. 4) в 
соціальних мережах (це програмний сервіс, платформа для взаємодії людей в групі чи групах). 
Зареєстрованому у такому сервісі користувачу доступні усі можливі інструменти для спілкування з 
іншими учасниками цих сервісів – відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо 
(наприклад, LinkedIn, Мій Круг, Facebook, ВКонтакте, Ning, Plaxo, Bebo, Classmates, Однокласники, 
Friendster, Flickr, Digg, Twitter тощо). 

 

 
 

Рис. 4. Приклад облікового запису користувача віртуальної спільноти 
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На рис. 4 проілюстровано обліковий запис користувача у соціальній мережі “ВКонтакте”. 
Персональні дані користувача є основою для соціально-демографічного тарґетинґу, адже 
користувач у своєму обліковому записі вказує соціально-демографічні характеристики; 

− часовий тарґетинґ (тарґетинґ за часом показу–ранок або вечір, будні або вихідні). Такий 
вид тарґетинґу дає змогу обмежити показ реклами по часу протягом дня, тижня, року тощо. 
Приклад часового тарґетинґу показано на рис. 5; 
 

  
 

Рис. 5. Приклад дискусії віртуальної спільноти “ Львів. Форум Рідного Міста” (http://misto.ridne.net) 
 

− психологічний тарґетинґ (соціооцінка) – один із найперспективніших напрямів. На 
підставі інформації про психологічні якості (психотип, соціотип) відбувається показ користувачу 
відповідної реклами. 

Психологічний тарґетинґ – новий напрям, що виник на перетині психології, реклами і 
маркетингу. Зараз він найпопулярніший в інтернет-маркетингу, оскільки допомагає сегментувати 
користувачів на групи за психологічними характеристиками і планувати рекламні кампанії з 
урахуванням особливостей кожної з груп. Специфіка інтернет-аудиторії полягає в її потребі та 
готовності вести діалог про цікаві товари і послуги. Технологія психологічного націлення і 
типологія соціоролей дають змогу вийти на новий рівень взаємодії з інтернет-користувачами, 
створюючи ефективні діалогічні рекламні кампанії. 

Отже, тарґетинґ реклами – ефективний метод в інтернет-маркетингу. Найважливіша перевага 
такого методу рекламування товарів та послуг – виокремлення цільової аудиторії, що дає 
можливість максимально зменшити бюджет рекламної кампанії. 

 
Система правил комунікативної поведінки користувачів віртуальних спільнот 

Система правил комунікативної поведінки для учасників спільноти (СПКПКІФ) [10] та 
розроблення і впровадження адміністрацією спільноти санкцій для порушників правил 
комунікативної поведінки сприяє ефективному функціонуванню та об’єктивному адмініструванню 
веб-спільноти (інтернет-форуму). 

Система правил комунікативної поведінки користувача веб-спільноти полягає у формуванні 
вимог (заборон) до контенту форуму, оформлення повідомлень та облікового запису користувача (у 
підписах, інтернет-іменах, статусах та на юзербарах, юзерпіках). Ця система є основою для 
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побудови алгоритму застосування санкцій до учасників веб-спільноти, що автоматизує роботу 
адміністраторів та модераторів віртуальної спільноти. 

Алгоритм застосування санкцій до учасників веб-спільноти призначений для обмеження 
доступу до веб-форуму учасників, які негативно впливають на спільноту, тобто якщо порушення 
правил, вчинені ними, переважають їхню корисність. Адміністратор, виявивши небажане 
інформаційне наповнення, дані про порушення і порушника, за допомогою автоматизованого 
алгоритму застосування санкцій визначає міру покарання. 

 
Покращання керування системою 

Серед актуальних завдань наукових досліджень віртуальних спільнот до організаційних 
завдань зараховуємо покращання керування системою, яка сприяє підвищенню ефективності та 
покращання функціонування віртуальних спільнот. 

Підвищення ефективності функціонування віртуальних спільнот є результатом багатьох 
завдань: 

− відсіювання небажаного інформаційного наповнення; 
− підвищення якості інформаційного наповнення; 
− фільтрація учасників за повнотою заповнення облікового запису персональними даними; 
− зменшення затрат на модерування спільнотою; 
− зменшення конфліктних ситуацій в спільноті; 
− комп’ютерно-лінгвістичний аналіз достовірності персональних даних учасників веб-

спільноти; 
− автоматизування комп’ютерно-лінгвістичного аналізу (опрацювання) інформаційного 

наповнення тощо. 
Отже, виконання наведених вище завдань вагомо впливають на функціонування інтернет-

спільноти, що дає можливість спростити та пришвидшити виконання обов’язків модератора та 
адміністратора віртуальної спільноти. 

 
Висновок 

У цій роботі здійснено аналіз архітектури, сучасних тенденцій розвитку та досліджень 
віртуальних спільнот. Огляд останніх досліджень у цій галузі свідчить про актуальність 
розроблення нових методів досліджень веб-спільнот (соціальних мереж, веб-форумів). Також 
запропонований комплексний аналіз функціонування веб-спільнот, ґрунтовну класифікацію 
учасників віртуальних спільнот, огляд сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот та 
розроблено шляхи підвищення ефективності функціонування віртуальних спільнот. 

Отже, найактуальнішими у наш час розквіту інтернет-комунікації є дослідження віртуальних 
спільнот, оскільки віртуальні-спільноти – соціальні групи людей, котрі комунікують та взаємодіють 
через Інтернет за допомогою засобів комп'ютерної комунікації. 
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