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Анотація. Наукова стаття присвячена розкриттю значення комунікації в українській 

та світовій науці, та комунікаційно-інформаційному світі. В статті описуються основні 
цілі комунікації та представлений розподіл управлінської комунікації за правилами і 
методами в інформаційному суспільстві. Наведені заходи по подоланню бар’єрів які 
відбуваються в сучасних дослідженнях комунікації, як з точки науки, так і на 
підприємствах. 

Ключові слова: комунікація, управління, підприємство, управлінська комунікація, цілі. 
Вступ. В інформаційну епоху ми не бачимо свого управління без 

правильно-налагодженої комунікації. Світ за останні 20 років змінився, і разом 

з ним змінилися і підходи до управління, а саме використання комунікацій на 

підприємстві, як цілісного інструментарію взаємопов’язаних аспектів впливу 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Розвиток науки та 

удосконалення управління комунікацій на підприємстві пов’язане з 

механізмами організаційного та науково-пізнавального процесу бо весь 

комунікативний процес є ефективним лише коли в інформаційному просторі 

накопичено достатньо інформації для передавання та подальшого опрацювання 

між управлінцями.  

Основний текст. Управління, як базис для успішної організаційної 

діяльність в час інформаційного збагачення, являє собою обмін інформацією, 

яка необхідна під час взаємодії з різними групами на підприємстві. Поняття 

«інформація» і «комунікація» взаємопов'язані, але комунікація включає і те, що 

передається (інформацію), і то, як передається. 

Виділимо основні цілі комунікації [1, с. 304]: 



1. Забезпечення ефективного обміну інформацією між об'єктами і 

суб'єктами управління, а так же між організацією і її оточенням. 

2. Удосконалення міжособистісних відносин в процесі обміну 

інформацією. 

3. Створення інформаційних каналів для обміну інформацією між 

окремими працівниками та групами і координація їх завдань і дій. 

4. Регулювання та раціоналізація інформаційних потоків. 

Розвиток сучасних трендів, які формувалися протягом кількох останніх 

років, триває і по нині. Зростає відсоток відвідувачів науково-популярних 

заходів інформаційно-аналітичного характеру. Розширення аудиторії, 

зацікавленої в науково-популярному контенті, призводить до закономірного 

комерційного напрямку, що позначається на появі бізнес-ініціатив в галузі.  

В Україні підготовка фахівців широкого профілю, що володіють цілим 

набором компетенцій на стику науки і комунікації, вимагає цілковитого 

зосередження на комунікаційній приналежності до сучасних наукових 

досліджень та освоєння освітнього матеріалу за такими видами професійної 

діяльності, як: корпоративна комунікація в науково-дослідних організаціях; 

координація науково-популярних проектів та виставок, музеїв і центрів 

популяризації науки; наукова візуалізація і ілюстрація; неформальна освіта в 

сфері науки; організація науково-популярних лекцій і заходів. 

Така освітня програма більш розширює аналітику останніх тенденцій в 

розвитку комунікацій в науці та сприяє комунікаційній активності не тільки в 

освіті, а і на підприємствах. 

Світ не стоїть на місці та з кожним днем відбуваються покращення не 

тільки в інформаційному середовищі, а й і в науці. З появою інформаційних 

технологій покращився не тільки процес на підприємстві, а й і сам навчальний 

процес. Інформаційні потреби в значній мірі залежать від мети керівника, 

рішень, які він приймає, і характеру показників оцінки результатів його роботи, 

а також його відділу і підлеглих. З точки зору управлінської діяльності 



підприємства інформація являє собою сукупність відомостей про стан керуючої 

і керованої підсистеми, а так само навколишнього середовища [2, с. 174]. 

Управлінські комунікації повинні здійснюватися відповідно до певних 

правил і методів, де виділяють п'ять груп таких управлінських комунікації в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл управлінської комунікації за правилами і методами в 

інформаційному суспільстві 

№  

з/п 

Назва групи  

 

Правила та методи групи  

управлінської комунікації 

1. Змістовна  передача інформації відповідно установленим 

правилам для не задвоювання повідомлень та методи 

розпізнавання знаків.  

2. Інструментальна  передача повідомлень через канали згідно правил 

різносторонньої передачі даних та методів 

інформаційної надійності. 

3. Емоційна передача та прийняття повідомлень, які 

дотримуються правил емоційної реакції дій та 

методів обмеження емоційних проявів. 

4. Сприйнятлива сприйняття одержуваного повідомлення виключно 

правилами протистояння та методами 

переадресування. 

5. Процесна інформаційні процеси передачі та одержання 

повідомлень, що відповідають правилам відкритості 

дій та методам відчування збагачення інформації. 
Авторская разработка 

Існують певні заходи по подоланню бар’єрів які відбуваються в сучасних 

дослідженнях комунікації, як з точки зору науки так і це все відбувається в 

реаліях на підприємстві, а саме це [3]: 



1) упровадження, заміна або модернізація інформаційної системи 

управління підприємством або її окремих модулів;  

2) удосконалення та модернізація технічної інфраструктури комунікацій та 

програмного забезпечення; 

3) удосконалення інформаційного забезпечення діяльності підприємства;  

4) розроблення або вдосконалення зовнішньої та внутрішньої 

комунікаційної стратегії;  

5) підвищення комунікаційної грамотності працівників;  

6) удосконалення організаційної структури управління підприємства та 

забезпечення її комунікаційної гнучкості;  

7) дотримання принципів формування системи внутрішніх комунікацій на 

підприємстві. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій призвело до 

появи нових форм вивчення комунікаційного середовища, що ґрунтуються на 

електронних засобах опрацювання та передавання інформації. А саме 

практичне значення сучасних досліджень за останні 20 років відбулося за 

допомогою мережевих інформаційних технологій, до яких ми можемо віднести: 

електронна пошта, розподілена обробка даних, інформаційні сховища, 

електронний документообіг, мережеві технології Intranet. Таким чином 

інтеграційний характер комунікацій як в освіті так і на підприємстві має 

важливе значення для успішної управлінської роботи з розвиненою 

інформаційною взаємодією. 

Висновки. В процесі поглибленого вивчення специфіки наукової 

комунікації, актуальних процесів у сфері публічної репрезентації науки, 

наукової діяльності та наукового знання, знайомство з організаційними 

аспектами діяльність сучасних наукових досліджень в комунікаційно-

інформаційному світі набуває більш широкого наукового знання за допомогою 

нових технологій. 

Сьогодні управління комунікаціями як на підприємстві, так і в науці 

розширюється свободою вибору. Раніше дії керівників, тих чи інших 



організаційних департаментів, були не дуже розширеними та в деяких випадках 

навіть обмеженими перед керівництвом вищого рангу, то зараз такі обмеження 

діють на законодавчому рівні. Тобто, у нас зараз появилося більше 

можливостей комунікаційних дій та дозволено все те що нам не забороняється 

законом чи нормативними актами. 
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Abstract. The scientific article is devoted to the disclosure of the importance of 

communication in Ukrainian and world science, and the communication and information world. 
The article describes the main goals of communication and presents the distribution of managerial 
communication by rules and methods in the information society. The measures are taken to 
overcome the barriers that occur in modern research studies, both from the point of science and at 
enterprises. 
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