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КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ У
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Розглянуто специфіку управління в рамках сучасного суспільства
з позицій комунікаційного підходу, що є сукупністю комунікаційних
технологій, які забезпечують взаємодію між виробником і спожива4
чем інформації.
A management specific is considered within the framework of modern
society from positions of of communication approach, being an aggregate
of communication technologies, providing co4operation between a
producer and user of information.

ВСТУП
Проблема засобів сучасної ко
мунікації опинилася в центрі уваги
як зарубіжних, так і вітчизняних дос
лідників у результаті тих глобальних
змін, яких зазнає навколишній світ
впродовж останніх десятиліть. Вели
кий обсяг досліджень, присвячених
впливу комунікації на світогляд
підростаючого покоління або ролі
засобів масової інформації в процесі
соціалізації індивіда, не дозволяє
повною мірою розкрити динаміку
зміни інформаційного простору і ви
явити соціальнофілософські аспек
ти цієї зміни, а також прослідкувати
роль засобів комунікації в даному
процесі. В результаті трансформації
інформаційного простору утво
рюється нова система цінностей, нові
пізнавальні й практичні пріоритети,
причому їх роль у суспільстві визна
чається тим безпосереднім впливом,
який ці цінності в змозі чинити на
соціальну поведінку людини, на роз
виток економічної і політичної сис
теми. Таким чином, вивчення систе
ми цінностей, що формується, зако
номірностей її виникнення і транс
формації є одним з пріоритетних
завдань сучасної соціальногумані
тарної науки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути специфіку управлін
ня в рамках інформаційного суспіль
ства з позицій комунікаційного
підходу, що є сукупністю комуніка
ційних технологій, соціальних функ
цій комунікацій, які забезпечують
взаємодію між виробником і спожи
вачем інформації.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Важливим серед сучасних тен
денцій соціальнофілософських дос
ліджень видається розвіювання уто
пічного образу сучасного суспіль
ства як "держави загального благо
денства", в якому кожен дістає дос
туп до необхідних ресурсів з метою
самореалізації і досягнення індиві
дуально певних пріоритетів [7]. Таке
розуміння суспільства, сформоване
ще в роботах М.Маклюена в 70х ро
ках XX століття, в даний час вже не
відповідає дійсності, оскільки все
більше тривожних тенденцій свід
чать про те, що формування нового
типу інформаційного простору у
жодному випадку не позбавляє від
соціальних і економічних проблем.
Економіка і політика, побудовані на
пріоритеті інформації, виявляються
схильними до численних небезпек і
ризиків, зв'язаних з використанням
інформації на користь певних влад
них груп або зі свідомим спотворен
ням інформації. Подібні проблеми
дозволяють поновому переосмис
лювати перспективи розвитку люди
ни в умовах панування сучасних ко
мунікацій, а також примушують тве
резо оцінювати можливості інфор
маційного суспільства, боротися з
його недоліками і створювати не
обхідні умови для реалізації його по
зитивних рис.
Загальнометодологічне та теоре
тичне значення щодо розуміння дос
ліджуваної проблеми справили праці
таких зарубіжних авторів, як: С. Ал
стром, Д. Белл, З. Бжезінський, К. Бо
улдінг, К. Бьорд, Н. Вінер, Б. Гейтс,
Д. Гелд, Е. Гелнер, К. Гірц, П. Дру

кер, Р. Йєнсен, М. Кастельс, Е. Лем
берг, Дж. Ліхтгайм, Г. Маклюен, Р. Мак
рідіс, А. Пшеворський, Д. Рісмен,
М. Роуз, Т. Стоуньєр, Е. Тоффлер,
М. Фріден, Ф. Фукуяма та ін.
Науковими дослідженнями різ
номанітних аспектів інформаційно
го забезпечення систем управління,
у тому числі на державному та регі
ональному рівнях, займалися вітчиз
няні вчені: O. Амoша, В. Бакумeнко,
А. Баранова, Л. Бакаєв, O. Бакаєв,
Я. Бeрсуцький, А. Бeрсуцький, Є. Ба
лашов, Н. Бусленко, О. Голобуць
кий, В. Глушков, В. Гончаров, А. Да
багян, Б. Данилишин, М. Демков,
А. Іваненко, І. Клименко, І. Коліуш
ко, І. Кононенко, М. Кoрeцький,
В. Куцeнкo, К. Линьова, Н. Міхеєва,
Г. Почепцов, Г. Поспєлов, М. Раду,
А. Семенов, В. Цимбалюк, С. Чукут,
О. Шевчук, Ю. Якутін та ін. Інфор
маційноаналітична діяльність ор
ганів влади, роль інформації у про
цесі прийняття державноуправлі
нських рішень є предметом дослід
жень А. Ахламова, А. Дєгтяра, В. До
рофієнка, І. Древицької, Ю. Машка
рова, В. Мороза, О. Крюкова, Н. Ниж
ник, М. Татарчука, В. Троня та бага
то ін.
У їх роботах піднімаються про
блеми сучасної системи управління,
а також вплив інформаційних мереж
на трансформацію соціальних інсти
тутів демократичного суспільства.
Втім, незважаючи на великий науко
вий інтерес фахівців до інформацій
ноаналітичної діяльності органів
влади та її вдосконалення, багато
теоретичних, методологічних та
практичних питань, особливо в умо
вах нових інформаційнокомуніка
ційних технологій, залишаються неви
рішеними.
Комунікація є невід'ємним фено
меном життєвого миру людини, за
безпечуючи інтерсуб'єктивний ха
рактер його освіти і функціонуван
ня [8]. Будьякою дією є оволодіння
певною ситуацією, причому зв'яза
ними в даному випадку виявляються
два аспекти дії: телеологічний і ко
мунікативний. Телеологічний аспект
полягає у виконанні кожним індиві
дом запланованої ним послідовності
дій для досягнення поставленої
мети. Комунікативний аспект на
правлений на діалог з іншими чинни
ками соціального простору і вста
новлення з ними взаєморозуміння.
Життєвий мир, у свою чергу, ви
ступає як межа комунікації, обумов
люючи наявність схожих для всіх
учасників комунікації спілкування.
Наявність життєвого миру є фунда
ментальною властивістю спільності
різних індивідів, що долає різницю
точок зору, а також є джерелом сен
сів комунікації, на якому базуються
формульовані в процесі взаємодії
точки зору [4].
У цьому аспекті можна виділити
наступні соціальні функції комуні
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кації.
1. Функція взаєморозуміння, що
полягає у використанні й оновленні
запасу соціальних стереотипів пове
дінки і оцінки ситуації. Стикаючись
в процесі комунікації з якоюсь непо
ясненою ситуацією, індивід підбирає
з власного "арсеналу" найбільш
відповідний штамп, який або викори
стовується без змін, або (у тому ви
падку, коли взаєморозуміння в кому
нікативному акті не може бути до
сягнуте без поступок точці зору
співбесідника) піддається незначним
трансформаціям.
2. Функція соціальної інтеграції,
що виявляється в усвідомленні інди
відом спільності своєї точки зору, що
висловлюється в процесі комуні
кації, з аналогічними точками зору,
що належать іншим людям. Подібне
ототожнення дозволяє усвідомити
приналежність, не лише формальну,
але і фактичну, до певної соціальної
групи або соціального інституту.
Цей принцип використовується в су
часних західних компаніях для побу
дови системи корпоративної етики.
3. Функція соціалізації, що сприяє
утворенню індивідуальної і соціаль
ної ідентичності особи. Формування
власної точки зору і усвідомлення її
рівнозначності точкам зору інших
людей приводить до інтеріоризації
соціальних норм і їх засвоєння. Ін
дивід переймає ціннісні орієнтації
своєї групи і починає усвідомлено їх
відтворювати в процесі комунікації
з іншими людьми.
Дані функції сприяють розвитку
трьох компонентів життєвого миру:
культури, суспільства і особи. Якщо
культура є запасом всіх наявних со
ціальних стереотипів ("те, що мовить
ся"), то тільки суспільство здатне
позначити механізми використання
цих знань у потрібному контексті
("те, як мовиться"). Схожість оди
ничної точки зору з аналогічними
оцінками, висловлюваними пред
ставниками певної соціальної групи,
приводить до утворення соціальної
ідентичності. Таким чином, комуні
кація сприяє соціалізації індивіда, а
також підтримці й трансформації за
пасу соціальних стереотипів, спо
собів їх актуалізації і легітимації [1].
У цьому сенсі життєвий мир лю
дини є безперервним споживачем
інформації, яка "просіюється" через
сито стереотипів поведінки, сприй
няття, тлумачення для того, щоб
бути відкинутою або сприяти транс
формації наявних стереотипів у бік
більшої адекватності актуальної си
туації. Інформаційний простір вклю
чає безліч життєвих світів окремих
соціальних чинників, але при цьому
не зводиться ні до одного з них, ос
кільки виступає зовнішнім по відно
шенню до індивіда джерелом, інфор
мація з якого потребує рефлексії і
інтеріорізації [2].
Окремі комунікативні акти, учас
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ники яких звертаються до запасу
соціально значущої інформації в су
спільстві, актуалізуючи її або змі
нюючи відповідно до принципу коге
рентності, є невід'ємною часткою
соціального життя. Разом з тим, в
сучасному суспільстві структуру
інформаційного простору утворю
ють технології і засоби комунікації,
що дозволяють встановити контакт
між різними сторонами діалогу не
залежно від просторовочасових ко
ординат їх функціонування. Інфор
маційний простір, з погляду комуні
каційного підходу, є сукупністю ко
мунікаційних технологій, що забез
печують взаємодію між виробником,
передавачем і споживачем інфор
мації.
Специфіка управління в рамках
сучасного суспільства з позицій ко
мунікаційного підходу полягає у
формуванні засобів електронної ко
мунікації, що сприяють подоланню
інформаційним простором рамок
між державними суб'єктами і утво
ренню транснаціонального інформа
ційного простору [3]. Сучасний
інформаційний простір утворюється
з безлічі комунікативних каналів, що,
з одного боку, полегшує для індивіда
процес отримання інформації, а з
іншого — створює утруднення для
раціоналізації комунікації і вибудо
вування власної ідентичності.
Розростання і інформатизація
сфери комунікацій — ці чинники по
значаються і на характері політично
го устрою суспільства, відбувається
"замикання" людини на "приватній"
сфері власних інтересів, тоді як сфе
ра "публічна" стає підпорядкованою,
що примушує політичних діячів
підлаштовуватися під бажання пуб
ліки. Симптоматичним явищем пере
творення політики в свого роду те
левізійне шоу стає зміна основного
типу радників будьякого політично
го керівника — якщо в 60і роки та
кими виступали укладачі промов
(speechwriters), то в 90і роки їм на
зміну приходять "творці" образів
(imagemakers). Мистецтвом переко
нання поступається місце мистецтву
справляти відповідне враження на
телевізійну аудиторію.
Зміна ціннісних пріоритетів не
могла не викликати відповідного
відгуку в структурі соціального і
політичного простору сучасного
суспільства. Посилюється темп виго
товлення і споживання інформації,
що приводить до явища "футуро
шок", яке описує в одній зі своїх
робіт американський футуролог
А. Тоффлер [9], тобто значно разів
посилюється швидкість соціальних
взаємодій і пов'язаних з ними змін в
соціальній інфраструктурі. У соціо
культурній ситуації, за якої голов
ним чинником, що впливає на соці
альний успіх людини, стає рівень
його інформаційного забезпечення,
провідним соціальним інститутом

стає освіта. Провідного значення на
буває вже не базова освіта і набір
знань, що робить суб'єкта фахівцем
в конкретній галузі науки або прак
тики, а оволодіння навичками отри
мання нових знань і відповідно го
товність до постійного підвищення
або навіть зміни своєї кваліфікації.
У структурі інформаційного про
стору виділяються наступні рівні:
глобальний, локальний і приватний;
вони охоплюють всі сфери суспіль
ного життя: від широкосмугових
міждержавних комунікативних ка
налів до міжособових зв'язків окре
мих абонентів. Умовою становлення
глобального інформаційного про
стору в сучасному суспільстві є циф
рова форма зберігання і генеруван
ня інформації, що стає критерієм
збереження або знищення попе
редніх форм комунікації.
Основним чинником, що струк
турує і міняє інформаційний простір
постіндустріального суспільства,
стає діяльність засобів електронної
комунікації, перш за все, Інтернету.
Оскільки глобалізований інформа
ційний простір надає дія на всі сфе
ри суспільного життя, то особливий
інтерес викликає з'ясування тієї
ролі, яку грають засоби електронної
комунікації в процесах функціону
вання соціальних інститутів і життє
діяльності окремих індивідів [5].
Зміни в структурі управління су
часного інформаційного простору
зв'язуються з двома процесами —
інформатизацією і комп'ютериза
цією, підсумком яких стає виникнен
ня засобів електронної комунікації.
Під засобами електронної комуні
кації в даному дослідженні розумі
ються засновані на цифрових техно
логіях глобальні комп'ютерні мережі
(Інтернет), а також комунікаційні
канали обміну, виробництва і роз
повсюдження інформації, організо
вані системномережевим чином між
країнами (урядами), між крупними
міжнародними корпораціями, регіо
нами, середніми і дрібними підпри
ємствами, між окремими абонентами.
Засоби електронної комунікації
можуть розглядуватися в трьох ба
зових аспектах: технологічному
(технічні можливості виробництва,
збереження, актуалізації значущої
інформації і здійснення електронних
комунікативних актів), програмному
(способи передачі даних для сприй
няття користувачів, включаючи ком
п'ютерний інтерфейс) і аксіологічно
му (цінності й норми, що регулюють
розвиток засобів комунікації і виз
начальні стратегії їх подальшого
розвитку). В умовах тотальної ком
п'ютеризації засоби електронної ко
мунікації стають невід'ємним еле
ментом повсякденного спілкування
і взаємодії. Життя людини безпосе
редньо стикається з електронними
пристроями різного ступеня склад
ності, значущість яких визначається
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зміною їх функцій: якщо в індустрі
альному суспільстві механізми гра
ли роль продовження людського
організму, переймаючи на себе
найбільш енерго і фізично витрат
ну роботу, то в суспільстві постінду
стріальному технології збільшують
свій "соціальний статус", замінюючи
індивідів у виконанні певних
функцій.
Як основні соціальні наслідки
впровадження засобів електронної
комунікації в інформаційний простір
виступають наступні: віртуалізація
соціальних комунікацій (глобальні
мережі забезпечують оперативний
доступ до інформації, що дозволяє
вирішувати питання, що виникають
без безпосередньої присутності);
збільшення кількості комунікатив
них каналів (плюралізація джерел
інформації і виникнення конкурент
ної боротьби між постачальниками
інформаційних послуг); посилення
чинника інтерактивності в процесі
комунікації (можливість користува
ча Інтернеткомунікації самостійно
вибирати спектр власних мережевих
контактів і використовуваних кому
нікативних каналів).
Інтернет виступає основним за
собом електронної комунікації, кри
терієм чого є його глобальне розпов
сюдження і тенденція до домінуван
ня у сфері способів отримання нової
інформації і встановленні комуніка
тивних каналів [6]. Основними риса
ми Інтернету як засобу комунікації
виступають наступні.
1. Унікальність (відсутність ана
логів за ступенем обхвату і можли
вості звернення до масової ауди
торії).
2. Відвертість (потенційна мож
ливість будьякого представника
світової спільноти виступати як спо
живачем інформаційних ресурсів, так
і їх виробником або транслятором).
3. Глобальність (відсутність на
ціональних або якихнебудь інших
способів дискримінації людей за сту
пенем доступу до інформації);
4. Нелінійність (альтернативність
і багатоваріантність шляхів розвит
ку глобальній мережі в цілому, а та
кож окремих її сегментів).
5. Складність (наявність великої
кількості тих комунікативних ка
налів, що переплітаються промовців
альтернативними джерелами інфор
мації).
6. Інтегрованість (взаємозв'язок
елементів мережі в єдине ціле).
На сучасному етапі соціального
розвитку і управління в суспільстві
засоби електронної комунікації ста
ють важливим чинником змін, що
відбуваються, оскільки провідною
здатністю економічних і політичних
чинників стає можливість генеруван
ня і регенерування інформації.
Інформація стає не просто ядром
системи комунікативних каналів, а
утворює особливу логіку взаємин у
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сучасному суспільстві, в якій складо
вими елементами виступає і політи
ка, і економіка, і культура. Відмін
ність стратегічних і комунікативних
цілей індивіда в умовах Інтернетко
мунікацій не є онтологічно заданою,
оскільки комунікація виступає ос
новним способом структуризації
життєвого миру людини і його само
ідентифікації. Досягнення взаєморо
зуміння в основних ціннісних уста
новках і солідарності в соціально зу
мовлених діях є основним завданням
комунікації, вирішення якої в умовах
сучасного інформаційного простору
натрапляє на серйозні перешкоди.
ВИВОДИ
Виходячи з проведеного аналізу,
можна зробити наступні виводи.
Сучасне глобальне й інформати
зоване суспільство кардинально міняє
структуру отримання і використання
повсякденного досвіду, що приводить
до виникнення таких антропологічних
характеристик, як потенційна відвер
тість простору сприйняття і засвоєн
ня отриманого досвіду. Інакше кажу
чи, порушуються механізми стереоти
пізації управління і вироблення на
його підставі механізмів впливу на соц
іальну реальність, що приводить до
дестабілізації громадського порядку і
збільшення потенційної ризикоген
ності тих ситуацій, в яких опиняється
людина.
Збільшення інформаційних по
токів, як правило, характеризують
ся різноспрямованим трактуванням
подій, що відбуваються, приводить
до стискання соціального часу, в
якому живе і діє індивід. У нього за
лишається все менше часу на те, щоб
осмислити відомості, що надходять,
і виробити по відношенню до них
адекватну і несуперечливу лінію по
ведінки.
В умовах безперервної низки ко
мунікативних актів, якими розміче
ний життєвий графік сучасної люди
ни, скрутним стає вибудовування
раціональної життєвої стратегії, що
має на увазі не лише готовність до
комунікації, але й існування відреф
лексованої точки зору, яка може
бути аргументовано заявлена і за не
обхідності прояснена в процесі ко
мунікації.
Засоби електронної комунікації
пропонують принципово іншу хро
нометричну шкалу, в якій змушений
діяти сучасний керівник, що приво
дить до виникнення ситуацій, коли
недолік тимчасових ресурсів не доз
воляє раціоналізувати комунікацію,
тобто виробити несуперечливу і по
слідовну точку зору, підкріплену
фактами і аргументами. Інформація
в цьому випадку перестає бути знан
ням, стаючи лише умовою отриман
ня знань. Під комунікаційним ризи
ком в даному аспекті можна розумі
ти продуковану засобами електрон
ної комунікації потенційну невизна

ченість, наслідком якої стає пасив
ний характер соціальних дій, розра
хований не на раціональний підраху
нок погроз, а на довіру до тих по
літичних структур, які виступають
гарантами уникнення подібних ситу
ацій.
Основним засобом запобігання
наростанню комунікаційних ризиків
у сучасному інформаційному про
сторі є вироблення збалансованих
правил управління і корекції комун
ікативних потоків. Дана стратегія
може бути реалізована за наступних
умов: забезпечення чесної конку
ренції; збільшення приватного сек
тора інвестицій; створення регулю
ючих механізмів; забезпечення дос
тупу до інформаційного простору
для всіх громадян; недопущення дис
кримінації при використанні інфор
маційних ресурсів; поєднання уні
фікації технологічних параметрів з
різноманіттям культурного і мовно
го змісту; орієнтація на підтримку
розвиваючих держав.
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