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КОНВЕНЦІЙНІ ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-УЧАСТІ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ
Громадянську інтернет-участь розглянуто як опосередковану інтернет-технологіями комуніка-

ційну взаємодію громадян із метою впливу на прийняття та ухвалення рішень, розв’язання проблем 
окремих індивідів і груп, прямої участі в суспільно-політичних процесах. Наголошується, що інтер-
нет-середовище є гібридним середовищем, яке утворюється за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій (далі – ІКТ) у результаті інтеграції елементів реального і віртуального життя. 
Звертається увага на те, що громадянська інтернет-участь у кожній країні набуває своїх особливих 
ознак і залежно від національних, культурних традицій формуються різні моделі інтернет-участі. 
Встановлено, що громадянська інтернет-участь може здійснюватися конвенційними і неконвенцій-
ними формами інтернет-комунікації. Підкреслюється, що оволодіння різними формами громадянської 
інтернет-участі сприяє розвитку громадянської компетентності молоді; завдяки технологічним 
можливостям інтернет-технологій змінюється модель громадянської участі з лінійної (вертикально 
побудованої) на широку (різноспрямовану) громадянську участь. Наведено результати дослідження 
форм громадянської інтернет-участі, що застосовуються молодими громадянами країни. З’ясовано, 
що найбільш популярними серед молоді є форми онлайнового контактування. 92% респондентів 
беруть участь у соціальних опитуваннях і голосуваннях, мають власні сторінки в соціальних мере-
жах, 50% реєструвалися на сайтах із метою підписання електронної петиції; 3% респондентів засто-
совували такі форми інтернет-участі, як участь у конкурсах проєктів, краудфандинґ (збір коштів), 
краудсорсинґ (утілення спільних проєктів), грассрутінґ (створення ініціативних груп із метою захи-
сту та реалізації прав громадян). Обґрунтовується висновок про те, що в Україні діє управлінська 
і адміністративна модель громадянської інтернет-участі. Молоді громадяни виявляють інтерес до 
конвенційних форм інтернет-участі, прагнуть оволодіти ними, а також усвідомлюють відповідаль-
ність за неконвенційні дії в інтернет-просторі. 

Ключові слова: інтернет-середовище, інтернет-технології, форми інтернет-участі, моделі 
громадянської інтернет-участі.

Постановка проблеми. Інтернетизація 
всіх сфер життєдіяльності людини ХХІ сто-
ліття, з одного боку, розширює її можливості, 
а з іншого – висуває нові вимоги, серед яких 
головними є швидке оволодіння новими знаннями 
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 
вміння сприймати і критично аналізувати гігант-
ські потоки інформації; раціонально реагувати на 
політичні, економічні, соціальні зміни та нововве-
дення; об’єктивно оцінювати ситуацію й робити 
висновки; адаптуватися до мінливих умов сере-
довища; компетентно (свідомо й активно) спри-
яти позитивним соціальним зрушенням. Новий 
цифровий світ вимагає компетентного громадя-
нина, здатного діяти відповідально і повною мірою 
брати участь у соціальному житті.

Серед вітчизняних і зарубіжних науковців й досі 
точаться дискусії щодо визначення дефініції «гро-
мадянська компетентність», її структури, соці-

ально-психологічних чинників та умов розвитку. 
На думку С. Позняк, причиною неоднозначних 
трактувань є те, що громадянська компетент-
ність пов’язана зі складними поняттями, такими 
як плюралізм, полікультурність, багатоманітність, 
толерантність, соціальна згуртованість, колек-
тивні та індивідуальні права і обов’язки, свобода, 
соціальна справедливість, самоусвідомлення 
(національне, європейське, глобальне) [1, с. 6].

Спробу інтегрувати ці складні поняття здійс-
нили П. Кубов, Д. Гроссман, А. Ніномія у моделі 
«Громадянство ХХІ століття». Згідно з їхньою 
моделлю, сучасний успішний громадянин розв’я-
зує проблеми з позиції члена глобального суспіль-
ства; співпрацює і несе відповідальність за свої 
вчинки; розуміє, приймає, цінує і толерантно ста-
виться до культурного багатоманіття; критично 
і системно мислить, розв’язує конфлікти нена-
сильницьким шляхом [2]. 
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У віртуальному інтернет-просторі є чимало 
форм зворотного зв’язку і способів залучення гро-
мадян у суспільно-політичні процеси. Інтерактивні 
форми інтернет-комунікації (блоґи, мікроблоґи, 
лінкблоґи, соціальні мережі, вікі, сайти, обмін кон-
тентом на форумах, чатах, у дискусійних групах) 
створюють сприятливі умови для участі громадян 
у вирішенні проблем суспільства, обстоювання 
своїх прав і свобод. Саме Інтернет спрямований 
на підтримку активного громадянства [3, с. 400]. 

Інтернет сьогодні – це новий соціальний про-
стір інтерсуб’єктної взаємодії, гарант демократії, 
свободи слова, свободи думки, чинник розвитку 
інформаційного і громадянського суспільства, сере-
довище, де розгортається громадянська і політична 
активність людини. Дії, що здійснюють громадяни 
з використанням інформаційних інтернет-техно-
логій із метою впливу на прийняття та ухвалення 
рішень щодо розв’язання проблем окремих індиві-
дів і груп або прямої участі в суспільно-політичних 
процесах Е. Штерн, О. Гудс та Т. Суорей, визнача-
ють як громадянську інтернет-участь [4]. 

Є різні позиції щодо впливу мережі Інтернет на 
громадянську інтернет-участь/активність. Умовно 
їх можна поділити на три напрями: 

1) концепції, які перебільшують вплив інтер-
нет-технологій у житті людини. Е. Дайсон, П. Левін, 
Н. Негропонте, У. Раш, Г. Рейнгольд, Г. Роу і Л. Фрюер, 
А. Тофлер, Х. Тофлер, Г.Л. Смолян обстоюють думку, 
що електронна участь, опосередкована інформацій-
ними та комунікаційними технологіями, розширює 
і трансформує участь у громадських демократич-
них і консультативних процесах. П. Левін стверджує, 
що Інтернет, безумовно, сприяє розвитку демократії 
в будь-якому суспільстві. Сучасні інтернет-техноло-
гії пропонують більше можливостей, і це стимулює 
пряму онлайнову участь без будь-якого втручання 
впливових у суспільстві осіб [5];

2) теорії і концепції, які ставлять під сумнів вплив 
інтернет-участі на розвиток громадського суспіль-
ства. Прибічники цього напряму (Р. Девіс, Л. Ербін, 
Р. Краут, Є. Морозов, Дж. Моррісон, Є. Морозов, 
А. Ліпоу, Н. Ніє, Б.С. Новек, П. Сейд, Дж. Стріт) акцен-
тують увагу на тому, що інтернет-участь призводить 
лише до віртуальної громадянської активності, 
формування слективізму (slacktivism), так званого 
«диванного активізму» [6]. Як зазначає Є. Морозов, 
«слективізм» не має політичного або соціального 
впливу. Це ідеальний тип активності для ледачого 
покоління: навіщо турбуватися про страйки і ризик 
арешту, жорстокості з боку поліції або тортур, якщо 
хтось може так голосно вирішувати проблеми гро-
мадян у віртуальному просторі [7];

3) третій напрям розглядає інтернет-участь як 
«віддзеркалення» реального рівня громадської 
активності в суспільстві: Б. Бімбер, Б.Я. Вахула, 
М. Нісбет, Д.А. Шуфель вважають, що необхідно 
враховувати думку інтернет-спільноти заради 

демократичного розвиту суспільства. Як слушно 
зауважує Дж. Равен, в інформаційному суспільстві 
«слід розвивати комунікаційні технології, зокрема 
ІР-технології, та навчитися отримувати більше 
користі з процедур зворотного зв’язку» [8, с. 136]. 

Узагальнення досліджень дає підстави гово-
рити про те, що: а) інтернет-комунікація так чи так 
впливає на громадянську (політичну, соціальну) 
активність громадян; б) складно встановити різ-
ницю між формами політичної, громадянської 
та соціальної активності; в) є певні проблеми 
дослідження форм громадянської участі/актив-
ності, а саме: у науковому дискурсі велика кіль-
кість назв, типів, класифікацій форм інтернет-уча-
сті; г) громадянська (політична) інтернет-участь 
у кожній країні набуває своїх особливих ознак 
і залежно від національних, культурних традицій 
формуються різні моделі інтернет-участі; ґ) потре-
бує уточнення класифікація форм інтернет-участі. 

Мета статті полягає в з’ясуванні найбільш 
актуалізованих форм громадянської інтернет-уча-
сті, визначенні потенціалу конвенційних форм 
інтернет-комунікації як ресурсу розвитку грома-
дянської компетентності молоді.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
нашого дослідження інтернет-середовище розгля-
даємо як гібридне (змішане, синтетичне) середо-
вище, що утворюється за допомогою ІКТ з елемен-
тів реального і віртуального життя [9]. Вважаємо, 
що оволодіння різними формами громадянської 
інтернет-участі сприяє розвитку громадянської ком-
петентності молоді; завдяки технологічним мож-
ливостям інтернет-технологій змінюється модель 
громадянської участі з лінійної (вертикально побу-
дованої) на широку (різноспрямовану) громадян-
ську участь. Ми спираємося на те, що громадянська 
участь інтегрує в собі і політичну, і соціальну актив-
ність: у віртуальному інтернет-просторі є можливо-
сті висловлювати думку з різних питань (від питань 
побутових до найскладніших соціальних проблем); 
вносити свої пропозиції для широкого обговорення; 
презентувати власну громадянську позицію. 

Також ми спираємося на дослідження моделей 
громадянської інтернет-участі А. Чадвік і К. Мей. 
Згідно з їхньою концепцією є управлінська, адмі-
ністративна та партиципативна моделі громадян-
ської інтернет-участі [10, с. 276]. Управлінська 
модель інтернет-участі, стверджують автори, 
«утворюється у разі якщо інтернет-технології 
застосовуються з метою покращення попередніх 
технологій, оновлення можливостей здійснення 
державних функцій, скорочення часу на прийняття 
політичного рішення разом із скороченням матері-
альних витрат» [там само, с. 278]. Інформаційний 
потік вибудовується владою лінійно (зверху 
донизу) і головною метою комунікації в інтер-
нет-просторі є скорочення часу та витрат на 
інформування громадян країни. 
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Адміністративна модель громадянської 
(політичної) інтернет-участі передбачає широкі 
можливості для врахування суспільної думки гро-
мадян щодо прийняття політичних рішень, що 
сприяє підвищенню ефективності державної полі-
тики. Інформаційний простір, як і в управлінській 
моделі, організовує і регулює держава. Громадяни 
висловлюють свою думку лише щодо тих питань, 
які по вертикалі визначає політична влада. Згідно 
з А. Чадвіком і К. Меєм, адміністративна модель 
є перехідною між управлінською і партиципатив-
ною моделлю і поєднує в собі дві їхні основні 
ознаки: участь громадян у прийнятті політичних 
рішень та управління інформаційною політикою 
у національному сегменті інтернет-простору. 

І наразі партиципативна модель (модель 
участі) характеризує складні горизонтальні інте-
рактивні взаємозв’язки між політиками, владою 
і громадянами. Формат моделі участі передбачає 
організацію взаємодії не тільки у площині дер-
жава – громадянин та громадянин – громадянин, 
а й наявність каналу зворотного зв’язку громадя-
нин – держава. Партиципативна модель утворю-
ється за умови наявності суб’єкт-суб’єктного діа-
логу між урядом і громадянами або організованими 
групами громадянського суспільства, зокрема 

громадськими організаціями та об’єднаннями. 
Реалізація такої моделі створює умови для широкої 
політичної участі громадян, сприяє розвитку грома-
дянської компетентності та політичної суб’єктності 
користувача. До того ж інтерактивна «модель уча-
сті» змінює стиль відносин між державною владою 
та громадянином: людина перестає бути об’єктом 
впливу державних і політичних інститутів і стає 
суб’єктом прийняття політичних рішень, усвідом-
лює свою причетність і відповідальність за них.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники (Р.К. Гібсон, 
С. Лусолі і С. Вард, Д.А. Войнов, М.Ю Павлютенкова) 
вважають, що характерною ознакою управлінської 
і адміністративної моделі є онлайнове контакту-
вання, яке не вимагає від індивіда великих зусиль, 
(голосування, обговорення актуальних соціально-по-
літичних питань, поширення інформації). Для пар-
тиципативної моделі характерним є застосування 
більш активних форм онлайн-участі (приєднання 
до організації, грошові пожертви, онлайн-петиції, 
офіційні звернення, онлайн-демонстрації тощо) [11]. 
Д.О. Войнов і М.Ю. Павлютенкова вважають, що гро-
мадянська інтернет-участь може здійснюватися як 
конвенційними, так і неконвенційними діями корис-
тувачів і форми інтернет-участі слід класифікувати 
на конвенційні та неконвенційні [12] (див. рис. 1).

 
Неконвенційні форми
інтернет-комунікації: 

– сплоги (створення сайтів-клонів 
для  поширення контенту 
провокаційного змісту);
– «чорний PR»;
– астротурфінґ (маніпуляції 
суспільною думкою спеціальною 
створено групою, мета якої 
створення міфів, неіснуючого іміджу 
або образу в інтернет-просторі, 
контент-наклепів, провокуючих 
протистояння, підбурювання в
суспільстві), 
– мережевий тролінґ;
– гейтерство (дискусії, в основу 
яких покладено неправду, обман, 
провокаційні заяви; 
супроводжується створенням
коментарів на замовлення); 
– віртуальні страйки;
– гакерські атаки;
– комп’ютерний тероризм.

Конвенційні форми інтернет-комунікації: 
– ел. звернення; 
– ел. приймальня;
– підписання ел. петиції;
– ел. публічні обговорення, зокрема, місцевих 
бюджетів, проєктів документів;
– ел. публічні  консультації;
– ел. опитування та голосування; 
– доступ до публічної інформації;
– ел. публічні дебати;
– ел. конкурси проєктів;
– грассрутинґ (створення ініціативних груп, 
асоціацій із метою захисту та реалізації 
громадських прав та ініціатив);
– створення сайтів, блоґів, сторінок у СМ, 
інтернет-видань;
– кросспостинґ;
– краудсорсинґ (спільне вирішення проблем 
і втілення проєктів); 
– краудфандинґ (збір коштів спільними 
зусиллями);
– громадська експертиза у віртуальному 
просторі;
– громадянський контроль за виконанням 
прийнятих рішень;
– законодавчі ініціативи.

Форми громадянської інтернет-участі

Рис. 1 Конвенційні та неконвенційні форми інтернет-участі
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Серед конвенційних форм популярними фор-
мами є інтернет-голосування (вибори, референ-
думи, соціологічні інтернет-опитування), які фік-
сують волю громадян – користувачів Інтернету, 
а також конвенційними формами інтернет-кому-
нікації вважаємо онлайнову участь у віртуальних 
з’їздах, конференціях політичних партій, громад-
ських організацій, об’єднань; засіданнях, сесіях 
місцевих і державних органів влади; публічні обго-
ворення документів, проєктів, бюджету; електро-
нні публічні консультації; дебати в онлайн-режимі; 
онлайн-конкурси проєктів; грассрутинґ (створення 
ініціативних вебгруп, асоціацій із метою захисту 
та реалізації громадських прав та ініціатив); ство-
рення інтернет-видань, сайтів, блоґів, сторінок 
у соціальних мережах; створення блоґів, мікро-
блоґів, лінкблоґів; краудсорсинґ (спільне вирі-
шення проблем і втілення проєктів); краудфандинґ 
(збір коштів спільними зусиллями); кроспостинґ 
(об’ємне поширення інформації); громадська екс-
пертиза у віртуальному просторі; громадянський 
контроль за виконанням прийнятих рішень; зако-
нодавчі ініціативи.

Неконвенційними формами громадянської 
(політичної, соціальної) участі/активності корис-
тувачів Інтернету є такі: сплоґи (створення сай-
тів-клонів для поширення контенту з метою 
маніпулятивного впливу на інтернет-спільноту); 
поширення «чорного PR»; астротурфінґ (мані-
пуляції суспільною думкою, створення міфів, 
неіснуючого іміджу або образу в інтернет-про-
сторі); «мережевий тролінґ» (як «товстий», 
так і «тонкий»); гейтерство (дискусії, в основу 
яких покладено неправду, обман, провокаційні 
заяви, що супроводжується створенням від-
повідних неправдивих коментарів); гакерські 
атаки на офіційні сайти державних і місцевих 
органів влади; віртуальні страйки; комп’ютерний 
тероризм – незаконне втручання в комп’ютерні 
мережі, викрадення та привласнення непубліч-
ної інформації. 

З метою з’ясування найбільш актуалізованих 
форм громадянської інтернет-участі ми провели 
експрес-опитування, учасниками якого стали 
62 особи віком 18–27 років. Респонденти 
(23 з яких є лідерами, членами молодіжних 
громадських об’єднань, решта – студенти сто-
личних закладів вищої освіти) позначали на 
рис. 1 форми інтернет-комунікації, які вони 
застосовували «хоча б один раз у своєму житті», 
і обирали ті форми інтернет-участі, якими б вони 
хотіли володіти досконаліше. За результатами 
опитування виявлено:

– актуалізованими формами інтернет-участі 
є електронні опитування та голосування, підпи-
сання електронних петицій, створення сторінок 
у соціальних мережах, а також кросспостинґ. 
Майже 92% беруть приймають участь у соціаль-

них опитуваннях і голосуваннях, мають власні 
сторінки в соціальних мережах, 50% реєструва-
лися на сайтах із метою підписання електронної 
петиції; 

– 3% респондентів застосовували такі форми 
інтернет-участі, як участь у конкурсах проєктів, 
краудфандинґ (збір коштів), краудсорсинґ (вті-
лення спільних проєктів), грассрутинґ (створення 
ініціативних груп із метою захисту та реалізації 
прав громадян). Ними виявилися лідери громад-
ських об’єднань; 

– жодного разу респонденти не брали участь 
у публічних дебатах, консультаціях, проведенні 
громадської експертизи і громадського контролю; 

Під час обговорення неконвенційних форм 
інтернет-участі молоді громадяни зазначали, 
що це є небезпечним і може бути застосовано 
тільки у разі необхідності. Такі форми, як елек-
тронні звернення, запити на отримання публічної 
інформації, застосовують час від часу і висловили 
бажання докладніше ознайомитися з ними.

Висновки. Інформаційно-комунікаційні тех- 
нології (ІКТ), зокрема інтеренет-технології 
(ІР-технології), зумовлюють зміну лінійної (вер-
тикально побудованої) моделі участі громадян 
у суспільно-політичному житті складною (різно-
спрямованою, інтерактивною) моделлю широ-
кої громадянської участі. Досвід громадянської 
інтернет-участі, отриманий у віртуальному 
інтернет-середовищі, розширює простір взаємо-
дії і сприяє розвитку громадянської компетент-
ності користувачів інтернету – молодих грома-
дян країни.

Найбільш актуалізованими є форми онлай-
нового контактування: електронні опитування 
та голосування, підписання електронних петицій, 
створення сторінок у соціальних мережах, а також 
кросспостинґ. Це дає змогу зробити висновок, 
що в Україні діє управлінська і адміністративна 
моделі громадянської інтернет-участі, і говорити 
про формування партиципативної моделі поки що 
зарано. Проте активні форми онлайн-участі все 
частіше застосовуються користувачами Інтернету, 
зокрема членами та лідерами громадських об’єд-
нань і молодіжних організацій. 

Молоді громадяни виявляють інтерес до кон-
венційних форм інтернет-участі, прагнуть ово-
лодіти ними і усвідомлюють відповідальність за 
неконвенційні дії в інтернет-просторі. Це свідчить 
про наявність мотивації саме до конвенційних дій. 

Перспективними напрямами подальших 
досліджень нам видається вивчення впливу 
інформаційно-комунікаційної компетентності на 
розвиток громадянської компетентності молоді. 
На нашу думку, від рівня цифрової та інфор-
маційно-комунікаційної компетенцій залежить 
і рівень громадянської інтернет-участі/активності 
користувачів.
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Krasniakova A. O. Conventional forms of internet participation as a resource of the development of 
youth civilian competence

Civic Internet participation is considered as a communication mediated interaction of citizens with the help 
of information Internet technologies with the purpose of influencing acceptance and approval decisions, solving 
problems of individuals and groups, and direct participation in socio-political processes.

The Internet space is a hybrid environment created by means of the information and communication 
technologies (ICT) in the course of integration of the elements of real and virtual life.

The article stated that the fact that civic Internet participation in each country acquires its own special 
characteristics and, depending on national and cultural traditions, different models of Internet participation are 
formed.

It is established that civic Internet participation can be carried out by conventional and unconventional 
forms of Internet communication.

Emphasizes that mastering the various forms of civic online participation contributes to the development 
of civic competence of young people; thanks to the technological capabilities of Internet technologies, the model 
of civic participation changes from linear (vertically constructed) to broad (multidirectional) civic participation.

The results of the study of forms of civic Internet participation applied by young citizens of the country are 
presented.

It was found that the most popular among young people are forms of online contact. 92% of respondents 
take part in social surveys and polls, have their own pages on social networks, 50% register on sites for 
the purpose of signing an electronic petition; 3% of respondents used such forms of online participation as 
participation in project contests, crowdfunding (fundraising), crowdsourcing (implementation of joint projects), 
grassruting (creation of initiative groups for the protection and realization of citizens’ rights).

The conclusion is substantiated that in Ukraine there is a management and administrative model of civic 
Internet participation. Young citizens are interested in conventional forms of online participation, seeking to 
master them, and are aware of their responsibility for unconventional activities in the Internet space.

Key words: Internet environment, Internet technologies, forms of online participation, models of online 
participation citizen participation.


