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Проблеми розвитку соціальних інформаційних комунікацій,  підвищення

ефективності їх функціонування в соціокультурному вимірі набули особливого

значення  протягом  останніх  десятиріч.  Це  обумовлюється  зростаючими

впливами  загальноцивілізаційних  тенденцій  до  світової  інтеграції,

формуванням  загальноцивілізаційних  механізмів  вирішення  глобальних

проблем, що постають перед людством, по-перше. І, по-друге, – ускладненням

соціальної  структури  суспільства  в  процесі  його  еволюції,  що  зумовлює  як

розвиток самої структури соціальних комунікацій, необхідних для обов’язкових

при  цьому  внутрішньосуспільних  обмінів,  у  тому  числі  і  насамперед  –

інформаційних,  так  і  їх  якісного  вдосконалення.  Швидкість,  точність,

вичерпність в інформаційних обмінах і  якісні  параметри цих обмінів стають

дедалі більш важливими показниками життєздатності суспільства на сучасному

етапі його розвитку.

Перед людиною, як соціальною істотою, у процесі її розвитку виникають і

набувають  дедалі  більшого  значення  певні  проблеми,  обумовлені  і  її

соціалізацією. Обов’язки перед спільнотою, до якої вона належить, не завжди

можуть  відповідати  власним  інтересам  конкретної  особи.  Вони  пов’язані  з

виконанням  певних  вимог,  певної  ролі,  що  має  сприяти  успішному

функціонуванню  конкретного  людського  об’єднання.  І  в  ширшому  вимірі  –

мають бути спрямовані на збереження даного виду як такого.



Соціальна  комунікація,  зазначає  В.Бебик, повинна  бути  засобом

узгодження  та  координації  суспільних  інтересів  на  основі  повного

інформування громадян,  поваги до прав і  свобод особистості,  демократичної

політичної культури та свободи мас-медіа від владних та бізнесових структур

(глобальних і національних) [3].

Роль комунікації у розвитку суспільства діалектична: з одного боку, вона є

стратегічно-інструментальним засобом розвитку суспільства, а з другого – саме

суспільство як певна соціальна реальність є одним із способів налагодження та

розвитку  певних  комунікативних  зв’язків.  У  такому  контексті,  доводить  Є.

Романенко,  вона  є  одним  із  найбільш  ефективних  способів  створення

відповідних  комунікативних  систем,  які  впливають  на  характер  виробничої

діяльності, форму міжкультурних відносин, тенденції історичного розвитку та

специфіку соціальної структури суспільства [1].

Отже,  людина,  як  біологічна  істота,  послуговується  біологічними

комунікаціями, що вдосконалюються з її природних можливостей, як соціально-

біологічна – вона використовує біологічні системи комунікацій, а також штучні,

матеріальною основою яких є мова, надання символічного значення предметам

і  певним  діям,  малювання,  письмова  фіксація  інформації.  І,  нарешті,

матеріальною  основою  соціальних  комунікацій  є  виготовлені  людиною

матеріальні  носії  інформації  та  засоби  керування  наявними  інформаційними

ресурсами.

Український  дослідник  О.Курбан,  посилаючись  на  тлумачний  словник,

зауважує,  що  у  системі  технологізації  соціальних  процесів,  їх  управління  і

координації  соціальна  комунікація  є  базовим  фактором  досягнення  основної

мети [2].

У  своєму  дослідженні  В.Бебик,  зазначає,  що  соціальні  комунікації  є

своєрідним  інформаційно-комунікаційним  полем  глобального  суспільного

життя, що має соціальний характер, поєднує всі компоненти суспільної сфери

(політичні, економічні, духовні) та структурує відповідну суспільну (політичну,

економічну, духовну) діяльність [3].



В.Бебик  подає  таке  визначення  соціальної  комунікації:  це  процес

передавання,  переробки  та  прийняття  соціальної  інформації,  здійснюваний

суб’єктами та об’єктами (глобальної чи національної) суспільної сфери [3].

Процес соціальної комунікації відбувається під час багатостороннього та

різнорівневого  обміну  соціальною  інформацією  (якщо  в  ньому  бере  участь

людина,  процес  набуває  соціальності)  між  політичною,  економічною  та

духовною  сферами  глобального  суспільства  та  їх  національними

відповідниками.

Соціальні  комунікації  утворюються  за  законами спілкування,  але,  як  і

будь-які  технологічні  речі, передбачають  використання  наукових  знань  про

спілкування  та  про  все,  що  використовується  для організації  соціально-

комунікаційної справи [4].

Вітчизняний  дослідник  В.Різун  розглядає  соціальні  комунікації  як

систему суспільної взаємодії,  яка включає визначені шляхи, способи, засоби,

принципи  встановлення  і  підтримання контактів  на  основі  професійно-

технологічної діяльності,  що  спрямована  на  розробку,  провадження,

організацію,  удосконалення,  модернізацію  відносин  у  суспільстві,  які

налагоджуються між різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі

ініціаторів  спілкування найчастіше  виступають  соціально-комунікаційні

інститути,  служби,  а  з  другого  –  організовані спільноти  (соціум,  соціальні

групи) як повноправні учасники соціальної взаємодії. Ці комунікації є соціально

маркованими,  бо  передбачають  взаємодію  з  соціально  визначеними  групами

людей [4].

Г.Почепцов у своїй праці зазначає, що соціальні комунікації налаштовані

на  управління соціальними системами,  маючи для цього як  короткотривалий

(тактичний),  так  і  довготривалий (стратегічний)  інструментарій.  Освіта,

бібліотеки чи  наука  як  стратегічний  інструментарій  підтримують  домінуючі

моделі  світу,  які  належать цьому виду  суспільства.  Зміни соціальних систем

завжди пов’язані зі змінами моделей світу [5].



Приміром,  О.Холод  запропонував  таке  визначення  соціальних

комунікацій:  «...галузь  знань, що вивчає  організаційно впорядковану систему

документів,  їх  масиви,  продукти засобів масової комунікації  та  інформаційні

технології, що забезпечують реалізацію інформаційних процесів і намірів при

безпосередній участі членів комунікативного процесу» [6].

Зокрема,  О.Холод  робить  висновки про  те,  що у  науковому обігу  слід

вживати  термін  «соціальні  комунікації»  тільки  у  множині.  При  цьому  варто

мати  на увазі,  що термін  має  таких  два  значення:  соціально-комунікаційний

інжиніринг  (процес  створення, прогнозування,  адаптації  і  реалізації

комунікаційних технологій,  стратегій  і  моделей  соціальної  дії, взаємодії  між

соціальними  фігурантами  (суб’єктами й  об’єктами)  з  метою  здійснення

маніпуляції (позитивного або негативного впливу); наукова галузь «Соціальні

комунікації» (елемент науки як творчої діяльності з отримання нових знань і

результат цієї діяльності у вигляді цілісної системи знань, сформульованих на

основі певних принципів; система знань про закономірності розвитку природи,

суспільства і мислення) [6].

Отже,  соціальні комунікації сучасного типу утворюють середовище, яке

постійно  змінюється,  внаслідок  чого  відбувається  руйнування старих  і

формування  нових моделей  соціальних комунікацій,  що становить  суспільну

проблему, від вирішення якої залежить трансформація суспільних цінностей і

становлення нової системи соціальних комунікацій в умовах глобалізації.
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