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Виникнення Інтернету як ресурсу для збереження, накопичення та передачі інформації 
сприяло поширенню його впливу на комунікацію між користувачами мережі. Широке 
розповсюдження інформаційних технологій та Інтернету зокрема спричинило появу нового 
виду комунікації. Інтернет-комунікація вважається одним з найпопулярніших засобів 
взаємодії між людьми та активно продовжує розвиватися. Постійна еволюція цього типу 
комунікації та його зростаюча популярність зумовлюють актуальність даної роботи, адже 
комунікація в мережі Інтернет стає домінуючим видом спілкування у всіх сферах діяльності 
(політика, бізнес, туризм, наука тощо), що робить нагальним вивчення характеристик 
інтернет-комунікації. Метою даної статті є визначення ключових особливостей комунікації в 
мережі Інтернет. Отже, об’єктом дослідження є поняття інтернет-комунікації, а 
предметом – особливості інтернет-комунікації в офіційній та неофіційній сферах 
спілкування. У роботі застосовуються такі загальнонаукові методи дослідження як аналіз, 
синтез, узагальнення та порівняння для опрацювання різних теоретичних праць. 

Термін «комунікація» (від лат. сommunicatio – спілкування, повідомлення) позначає 
взаємодію між людьми, процес двостороннього обміну інформацією, що  
веде до взаєморозуміння. Більше того, комунікація не представляє собою виключно 
механічний процес обміну повідомленнями, а є феноменологічним простором, де досвід 
наповнюється значенням та змістом [6, с. 40]. Теоретик комунікації Г. Лассвелл та 
мовознавець Р. Якобсон трактували комунікацію як тип взаємодії між людьми у межах 
моделі комунікативного акту – односторонній процес передачі інформації від адресанта до 
адресата. Російський філософ М. Бахтін наділяв комунікацією інтерактивним характером, 
оскільки вважав, що комунікація є реакцією на попередній вислів. Німецький філософ та 
соціолог Ю. Габермас покладає на комунікацію відповідальну функцію збереження 
одностайності та узгодженості в суспільстві. Японський вчений Е. Масуда охарактеризував 
комунікацію як чинник, що здатний змінити суспільний устрій, сприяти укріпленню 
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культурних зв’язків [11]. Вчені М. Кастельс та Д. Белл поділяють думку про те, що 
комунікація є основним ресурсом суспільного розвитку як форма трансляції знання [1; 4]. 

З появою електронно-обчислювальних машин будь-яка комунікативна дія, яка 
здійснюється за допомогою комп’ютера, буде визначатися як комп’ютерна комунікація. Це 
поняття включає в себе інтернет-комунікацію – вербальну та невербальну взаємодію 
комунікантів (учасників комунікації) в мережі Інтернет з метою обміну інформацією [3, с. 38]. 
Залежно від кількості учасників в процесі обміну інформації інтернет-комунікацію 
розділяють на типи. Серед них розрізняють комунікацію між двома людьми; між групою 
людей та однією людиною; між людиною та комп’ютером; між групами людей [3, с. 39].  

Залежно від типів суб’єктів, між якими здійснюється комунікація, виділяють 
спілкування реального суб’єкта з реальним партнером (електронна пошта, групи новин, 
програми миттєвого обміну повідомленнями, форуми, електронні розсилки); реального 
суб’єкта з ілюзорним партнером (взаємодія з поштовими роботами, комп’ютерні ігри, веб-
сайти); уявних партнерів (взаємодія з сервером, взаємодія комп’ютерних інтелектуальних 
агентів) [2, с. 198]. Згідно фактору сучасності виділяють: синхронну та асинхронну 
комунікацію. Синхронна комунікація здійснюється миттєво, користувачі знаходяться в 
мережі та обмінюються повідомленнями за допомогою месенджерів  
Telegram, Viber, Facebook Messenger. Під час асинхронної комунікації користувачі 
знаходяться в мережі в різний час, тому не знають напевно, коли їх повідомлення буде 
прочитаним. Прикладом асинхронної комунікації може слугувати електронна пошта [3, с. 40]. 

Згідно форми виділяють усну (програми для розпізнавання голосу) та письмову 
(текстову) комунікацію. Інтернет-комунікація поруч з іншими видами комунікації має ряд 
переваг, до яких можна віднести можливість спілкування з будь-яким суб’єктом, незважаючи 
на географічне положення учасників комунікації та різницю в часі.  

Психолог у сфері комунікації в мережі Інтернет І. Шабшин виділяє такі 
характеристики Інтернету як засобу масової комунікації: 

 відсутність централізованої організаційної структури. Простір Інтернету не має 
одноосібного власника, відповідно відсутній тотальний контроль та цензура; 

 висока швидкість розповсюдження інформації. Щойно інформація з’являється в мережі, 
вона відображається на пошукових сайтах (Google, Yahoo), де може бути запозичена іншими 
сайтами, а як наслідок – розтиражована електронними (телебачення) та друкованими (преса) 
виданнями; 

 розповсюдження інформації мережевим способом, аналогічно пліткам. Опублікувавши 
інформацію в Інтернеті, неможливо відслідкувати процес її поширення, оскільки він не 
лінійний, а за механізмом нагадує рух у натовпі; 

 інтерактивність комунікації, коли учасники можуть вступати в діалог та отримувати 
зворотній зв’язок у умовах реального часу. До того ж, аудиторія може поділятися за сферами 
інтересів чи вподобань, отримувати повідомлення лише за обраною тематикою, а як 
наслідок – обговорювати ці повідомлення [9]. 

До загальних особливостей спілкування в мережі Інтернет слід віднести: 
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 анонімність, де кожен користувач має змогу спілкуватися анонімно, не вказувати жодні 
дані стосовно своєї статі, віку, біографії тощо. Ця особливість дає змогу уникнути витоку 
приватної інформації, забезпечує комфорт у спілкуванні. Водночас, існує можливість 
створення альтернативних особистостей, репрезентації часткової або покращеної версії «я»; 

 фізичну відсутність, яка в поєднанні з анонімністю, дозволяє учасникам комунікації 
фантазувати стосовно співбесідника, наділяти його певним зовнішнім обліком та соціальним 
статусом. Також можливий варіант представлення недостовірної інформації кожним з 
учасників комунікації; 

 своєрідне протікання процесів міжособистісного сприйняття у зв’язку з відсутністю 
невербальної інформації. У цьому випадку учасники комунікації звертаються до засобів 
стереотипізації, намагаються віднайти у співбесіднику певні конкретні якості; 

 нерегламентованість поведінки – у зв’язку з відсутністю чітких та визначених правил 
поводження в мережі, учасники комунікації мають змогу спілкуватися неформально, 
ігнорувати повідомлення, видаляти контакти. Часто стиль спілкування користувача в 
Інтернеті відрізняється від його повсякденного стилю живого спілкування, він стає 
найчастіше вільним, інколи грубим, з використанням нецензурної лексики та образ в сторону 
інших учасників комунікації; 

 компенсаторну віртуальну емоційність – оскільки емоційне вираження є ускладненим в 
мережі, для компенсації використовуються спеціальні знаки для передачі емоцій (смайли) або 
ж емоції передаються описово; 

 використання різних способів самопрезентації (анкети, персональні сторінки чи сайти) 
[9]. 

Інтернет-комунікація містить традиційні елементи комунікації, до яких належать: 
 адресат та адресант повідомлення; 
 повідомлення; 
 канал комунікації; 
 комунікативний шум; 
 фільтри, що накладаються на інформацію; 
 зворотній зв’язок; 
 об’єктивні та суб’єктивні передумови спілкування. 

Стосовно адресата та адресанта варто зазначити, що інтернет-комунікація не 
передбачає безпосереднього контакту учасників комунікації. Натомість залучається 
письмовий або звуковий спосіб передачі інформації. При створенні  
повідомлення можуть залучатися будь-які мови, природні та штучні, додаються спеціальні 
технічні слова, символи, знаки, зображення, фото, відео та аудіо. До комунікативних шумів 
можемо віднести будь-які фактори, які перешкоджають передачі інформації. Серед них: 
несправність чи проблеми у функціонуванні мережі. До фільтрів буде належати часткова 
цензура чи табу. Зворотній зв’язок представлений реакцією адресата на повідомлення. 
Інтернет-комунікація може набувати форми формального та неформального спілкування, яке 
відбувається між двома або більшою кількістю людей [5, с. 9]. 
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Загалом можна визначити такі особливості інтернет-комунікації: вона є 
опосередкованою, тобто здійснюється через комп’ютер, що підключений до мережі. 
Комунікація в Інтернеті об’єднує величезну аудиторію, що зумовлює її суспільний характер. 
Окрім того, комунікація в мережі є оперативно спрямованою комунікацією, що пояснюється 
швидкістю зворотнього зв’язку. Інтерактивний характер як особливість інтернет-комунікації 
базується на можливості спілкуватися в мережі у мовах реального часу.  

Обмін інформацією під час комунікації відбувається завдяки використанню таких 
сервісів, як форуми, чати, персональні сторінки. 

Окрім спеціальних характеристик, інтернет-комунікація має характеристики, 
притаманні іншим видам комунікації. Серед них варто зазначити розподіл комунікації за 
масштабом на масову, внутрішньо особистісну та групову. Щодо форми комунікації, то 
виділяють усну, письмову та електронну [10, с. 115]. Проаналізувавши письмову інтернет-
комунікацію, можна виокремити електронні тексти як її різновид. В подальшому інтернет-
комунікація може класифікуватися за параметрами: спосіб контакту, час, досягнення мети. За 
способом контакту інтернет-комунікація є опосередкованою, тобто здійснюється через 
комп’ютер. За часом інтернет-комунікація може бути короткочасною або необмеженою в 
часі. За досягненням мети комунікація в мережі може бути успішною, у випадку, коли 
досягається взаєморозуміння, або неуспішною [5, с. 172-173]. 

До основних рис інтернет-комунікації слід віднести поєднання в ній рис усного 
(миттєвий обмін повідомленнями, використання спеціальних знаків та символів для 
емоційного забарвлення повідомлення, неформальність вираження та відсутність пунктуації) 
та писемного (відсутність візуального контакту, набір тексту повідомлення на клавіатурі, 
можливість виправлення та зміни змісту повідомлення) мовлення, і, як наслідок, створення 
гібридного виду комунікації. Перспективними напрямками подальших студій можуть стати 
класифікація жанрів інтернет-комунікації, виділення їх параметрів опису та аналізу. 
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