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ПОБУДОВА ГРАФУ МНОЖИН ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСУ ПРОБЛЕМНИХ 
СИТУАЦІЙ ЯК ЕТАП СКЛАДАННЯ МОДЕЛІ СИТУАЦІЙНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ІНТЕРНЕТ-КОМ’ЮНІТІ 
  
Регулювання процесів формування соціального капіталу у достатньо 

специфічних але дуже важливих для такого формування спільнотах як інтернет-
ком`юніті є типичною «м’якою» ситуацією, тобто ситуацією, яку неможна 
представити формальною математичною моделлю. Але від цього актуальність 
вирішення таких завдань не зменьшується, а рішення приймають не завжди на 
базі оптимізаційного обґрунтування. Для вирішення надскладних завдань у 
м’яких ситуаціях розробляють ситуаційні моделі, які мають надавати 
рекомендації по ідентифікаціям макроситуацій, що є класами мікроситуацій за 
ознакою узагальнення програм дії. 

У работі [1] започатковано розробку загального методу ситуаційної 
діагностики та його окремих методів, серед яких має достатно чітку структуру 
метод аналіза фаззі-ієрархій (МАФІ). Метод МАФІ було розроблено як 
удосконалення методу МАІ, який розроблено Т. Сааті як специфічне поєднання 
методу парних порівнянь, особисто розробленої шкали Сааті, ієрархічної 
декомпозиції опису проблемної ситуації, розрахунків вагових значень обєктів 
вибору за методом розрахунку ймовірності залежних подій за теоремою Байєса. 
МАФІ як розвиток МАІ доповнюють ще декілька методів та прийомів: 
каскадного спрощення ієрархії, складення первинного графу множин елементів 
опису проблемної ситуації с додатковою оцінкою щільності звязку, методу 
гілок та меж для нееврістичної побудови ієрархій, побудови додадткових 
ієрархій комбінаторного опису макроситуацій, фаззі-розрахунків для 
ідентифікації конкретної макроситуації. 

У роботі представлено виявлення множини груп елементів опису 
проблемної ситуації з побудовою графу, який є необхідним для наступного 
вирішення двох безпосередньо звязаних завдань: встановити щільність звязків 
між цими групами (підмножинами загальної множини елементів опису 
проблемної ситуації) та вирішити задачу комівояжеру для трансформації 
первинного графу у ієрархічну модель, аналогічну тим, що використовують у 
методі аналізу ієрархій. 

У ході виконання завдання побудови первинного графу упорядкування 
підмножин елементів опису проблемних ситуацій вибору режимів регулювання 
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процесів формування соціального капіталу було виявлено декілька підмножин, 
які подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Граф підмножин елементів опису проблемної ситуації діагностики 

регулювання процесів формування соціального капіталу у інтернет-ком`юніті 
 
На рис. 1 використано такі зв’язки між групами елементів опису 

проблемної ситуації вибору режимів регулювання процесів у спільноті (перелік 
згідно умовним позначенням на рис. 1): 1) визначення форм реалізації режиму 
регулювання; 2) формування проблемних ситуацій виходячи з форм прояву 
режимів на учасників; 3) проблемна ситуація має вплив на учасників, які 
становляться її жертвами (різні типи учасників по різному на неї реагують); 
4) різні учасники можуть бути мотивовані ситуацією, виходячи зі свого типу та 
наявності чи відсутності стимулів; 5) різні учасники можуть отримати стимул 
до дії виходячи зі свого типу та наявності чи відсутності мотивів; 6) мотивовані 
учасники стають учасниками або формують сценарій розвитку виходячи з 
мотивів; 7) під дією стимулів учасники стають учасниками або формують 
сценарій розвитку події; 8) сценарій розвитку проблемної ситуації призводить 
до певних результатів використання цього режиму регулювання та наслідків; 
9) типи учасників, якщо знати про них та враховувати, зіграють важливу роль у 
формуванні та виборі режиму регулювання; 10) режим регулювання напряму 
впливає на різні типи учасників по різному у проблемних ситуаціях; 
11) проблемна ситуація впливає на форму прояву режиму регулювання, яка 
спровокувала або має відображення у проблемній ситуації; 12) різні типи 
учасників по різному реагують та впливають на проблемну ситуацію; 13) від 
специфіки спільноти залежать й типи учасників та їхня активність у цілому у 
проблемних ситуаціях; 14) в залежності від специфіки спільноти відрізняються 
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й аспекти (та нюанси) сценаріїв розвитку проблемної ситуації; 15) специфіка 
спільноти впливає на мотиви учасників; 16) специфіка спільноти впливає на 
стимули учасників; 17) форми прояву режиму регулювання мають вплив на 
формування мотивів учасників; 18) мотиви, якими скеровані учасники, 
відіграють важливу роль у сприйнятті проблемної ситуації; 19) специфіка 
спільноти – ключовий фактор аналізу спільноти перед вибором режиму 
регулювання (урахування специфіки спільноти може допомогти з вибором 
форм проявлення режиму регулювання; деякі форми режиму регулювання 
проявляються яскравіше за інші у рамках специфіки спільноти та визивають 
більш яскраву та бурхливу реакцію); 20) мотиви учасників – один із факторів 
формування наслідків та результатів використання певного режиму 
регулювання; 21) стимули учасників – один із факторів формування наслідків 
та результатів використання певного режиму регулювання; 22) результат 
використання режиму регулювання залежить від форм його проявлення; 
23) форми прояву режиму регулювання впливають на учасників спільноти; 
24) форми прояву режиму регулювання впливають на формування стимулів 
учасників спільноти. 

Таким чином надамо основні характеристики підмножинам опису 
проблемної ситуації діагностування процесів формування соціального капіталу 
у інтернет-ком`юніті з метою вибору режимів регулювання.  

По-перше, це самі режимів регулювання, котрих можемо поки що 
виділити три: режим перевищення повноважень, режим модерування у 
дозволених рамках та відсутністю модерування. 

Режим перевищення повноважень – режим гіперактивності модерування. 
Формування зайвих заборон або обмежувати ті права, у обмеженні яких немає 
необхідності, або надлишковий контроль. Ці міри перешкоджають розвитку та 
життєдіяльності спільноти. Режим модерування у дозволених рамках є 
оптимальним та збалансованим. Те, що потрібно забороняти або обмежувати – 
забороняється та обмежується. Те, що не може пошкодити розвитку – не 
використовується. Відсутність модерування - режим, при якому регулятор не 
виконує ніяких дій з контролю та регулювання процесу життєдіяльності 
спільноти, дозволяючи усе, що було би непотрібно та формує хаос. 

По-друге, це форми прояву режимів регулювання. У кожного з режимів є 
декілька різних форм прояву. Обмеження прав – зменшення можливостей та 
повноважень учасників спільноти. Не є однозначно поганою формою, але має й 
негативні прояви. Наприклад, обмеження права голосу або права вибору, чим 
займатися у рамках спільноти. Зайві заборони – заборона того, що не має 
потенційного або реального негативного впливу на спільноту. Надлишковий 
контроль – процес контролю за діяльністю членів спільноти з надлишковою 
пристрастю та без дужок. Це заважає та забирає час, який можливо використати 
з більшою ефективністю.  
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Підтримка починань – одна з форм прояву збалансованого режиму 
регулювання. Регулятор підтримує та скеровує діяльність починання або ідеї 
учасників, але не бере на себе забагато та не втручається у саму ідею та процес 
її реалізації. Взаємодопомога – регулятор допомагає учасникам, коли їм це 
необхідно, тим самим підтримуючи порядок та комфорт кожного члена 
спільноти. Адекватний контроль – спільноту необхідно контролювати, але 
залишати можливості для самостійного розвитку та не впливати на ті частини 
життя спільноти, які можуть спокійно жити без контролю або за ними нема 
необхідності вести конроль.  

Відсутність модерування характеризується повною відсутністю 
контролю. Це призводить до хаосу та безладу і відсутності можливостей 
впливати та контролювати хід подій. Відсутність покарання – безкарність 
порушників порядку та спокою у спільноті призводить до дискомфорту та 
незахищеності інших учасників. Ігнорування проблем – процес ігнорування 
будь-яких проблем у спільноті та не вирішення їх. Це може привести до різних 
результатів, але завжди негативних. Велика кількість проблем у спільноті 
призведе до її розвалу.  

По-третє, проблемна ситуація вибору режиму регулювання процесів 
формування у рамках інтернет-спільноти таких якостей як реноме, імідж, 
репутація, авторитет та інше є сама об’єктом типізації, та використання певного 
режиму регулювання призводить до формування певного типу проблемних 
ситуацій. Вони різноманітні та залежать від багатьох факторів. Наприклад, 
введення нового правила або відсутність заборони на те, що заважає деяким 
учасникам. Це може призвести до бунту або розколу, або іншим 
неприємностям, для уникнення яких необхідно розібратись у ситуації та 
вирішити проблему засобом змін у нововведеннях або їх відміни або введення у 
залежності від сутності проблемної ситуації. 

По-четверте, це типи учасників проблемної ситуації. Є 3 типи учасників. 
Активісти – активні учасники, які приймають участь у житті та розвитку 
спільноти. Повні ідей та бажання розвивати спільноту та жити в ній. При 
проблемах з модеруванням та регулюванням у спільноті прикладають зусилля 
для наведення порядку. Або спільно з регулятором або самостійно. 
Безініціативні учасники - учасники, які не проявляють активності та не мають 
інтересів активно розвивати спільноту. Це, як правило, більшість любої 
спільноти. Вони пасивні або «живі», але з дуже невисокою активністю. 
Потенційні шкідники – або частково активісти або частково безініціативні, але 
коли є така можливість – готові нашкодити. Потенційними шкідниками є 
«троллі», учасники, які навмисно дістають учасників та шкодять. Потенційні 
шкідники реальними шкідниками становляться коли є поводи. Наприклад, 
рішення регуляторів або якість чиєїсь роботи. На відміну від активістів, вони 
вибирають путь шкоди та вередування, а не путь вирішення проблеми. 
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По-п’яте, це специфіка спільноти. Специфікою спільноти можливо 
назвати деякі параметри, наприклад її розмір, тематика, склад. Великі спільноти 
від малих відрізняються у методах та засобах регулювання. Тематичність 
спільноти – напрямок її розвитку та життя. Різні тематики формують навколо 
себе різних учасників зі своїм колом інтересів та бажань. Це призводить до 
різноманітності процесів регулювання та багатої кількості нюансів прояву 
режимів регулювання. Склад – спільнота може складатися із учасників різної 
статі та віку. Різний соціальний стан, різні національності. Різноманітність 
учасників накладає свої відбитки на життєдіяльність спільноти та потребують 
їх урахування при регулюванні діяльності спільноти.  

Шоста підмножина – це емоційна складова. Стимули та мотиви учасників 
проблемної ситуації - події, які провокують учасників до вирішення проблемної 
ситуації. Введення заборони на те, що учасникам подобається, є стимулом 
відстояти своє зайняття або добитися компромісу. Стимул доповнює мотивацію 
та призводить до активних дій. Якщо розібратися у стимулах та мотивах 
учасників – відкриється ключ до розуміння проблемної ситуації та того, чим 
скеровані учасники. Завдяки цьому буде й можливість розібратися з ситуацією. 
Мотивацією учасників виступає бажання бути незалежними та необмеженими у 
правах, тому міри з обмеження їх прав і стають стимулом до протидії. 

Сьома підмножина – це сценарії розвитку проблемної ситуації. Сценарії 
можуть бути як з позитивної розв’язкою так і з негативною. Це залежить від 
регулятора, його готовності прислухатися до учасників або можливостей 
нав’язати свою позицію. Позитивність або негативність розв’язки для учасників 
та регулятора може бути як протилежною, так і однаковою. Якщо регулятор з 
учасниками домовиться на компроміс – то проблему можливо вважати 
розв’язаною позитивно для обох сторін. Якщо регулятор відстоїть свою 
позицію та припинить ситуацію – то позитивно вона буде вирішена лише для 
нього. З перемогою учасників та відміною правок можливо вважати 
позитивність лише для учасників. Деякі сценарії можуть бути завершені за 
короткий час. Але можуть бути й складні у вирішенні з різних причин сценарії, 
котрі вирішити оперативно немає можливості або бажання. 

Восьма підмножина – це саме результати використання режиму 
регулювання, які мають реверсивну силу. Слід пам’ятати, що проблемні 
ситуації також є одним з результатів використання режиму регулювання. 
Навіть самий оптимальний та ефективний у рамках специфіки спільноти режим 
регулювання буде створювати проблемні ситуації. Але кількість таких 
ситуацій, складність вирішення та сценарії залежать від того, як буде 
використовуватися режим регулювання. Одна з його задач – вирішувати 
проблемні ситуації, їм же й нав’язані. Являючись результатом режиму 
регулювання, проблемна ситуація впливає на подальше використання цього 
режиму та необхідність його виправити або змінити. 
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Використовуючи такий первинний граф підмножин елементів опису 
проблемної ситуації діагностики регулювання процесів формування 
соціального капіталу у інтернет-ком’юніті можна починати будувати ієрархічну 
модель обґрунтування ситуаційних реакцій, але не евристичним шляхом, а 
надаючи оцінки кожній зв’язці у первинному графі та визначаючі ті з них, які 
мають зоставатися у ієрархічній моделі. Такий порядок побудови моделей 
відповідає конкретизованому методу ситуаційної діагностики на базі 
адаптованого варіанту методу аналізу ієрархій. 
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