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комунікації;  наукові  підходи  до  обґрунтування  інформаційно-технологічної  
парадигми. 

Ключові  слова: концепції  інформаційної  парадигми,  соціальна 
комунікація, інформаційно-технологічна парадигма

Сучасне  суспільство  постійно  привносить  інновації,  що  слугують 
джерелом  безперервного  розвитку.  Інформаційна  природа  глобального 
соціуму  є  обґрунтуванням  концепцій  інформаційної  парадигми  соціальної 
комунікації,  які  об'єднують  в  собі  категорії  інформації  та  комунікацій,  що 
формують  сукупність  загальнолюдських  дій  та  ідей;  категорії  ентропії, 
зв'язків  і  відносин  у  середовищі  взаємодіючих  суб'єктів  (індивідуумів, 
соціальних груп, соціумів).

Серед  поширених  концепцій  інформаційної  парадігми  соціальної 
комунікації  виділяють  такі:  суспільства  інформаційного  типу,  ноосфери  та 
самоорганізації соціуму (Я.В. Круковський, Ф.І. Шарков).

Теорія «інформаційного суспільства», як одна з концепцій інформаційної 
парадигми, спрямована на позначення особливого виду суспільної формації 
пізніх  різновидів  постіндустріального  суспільства.  Основою  теорії 
«інформаційного  суспільства»  вважається  концепція  постіндустріального 
суспільства,  розроблена  американським  соціологом  Д.  Беллом.  В  якості 
головної  умови  формування  інформаційного  суспільства  визначаються 
високотехнологічні інформаційні мережі, які діють у глобальних масштабах; 
інформація  розглядається  як  специфічний  товар,  як  основна  соціальна 
цінність  суспільства  (Ф.І.  Шарков).  Ефективність  обміну  інформацією  і 
всього процесу комунікації залежить від пізнаванності суб'єктами комунікації 
предмета  обміну  інформацією  та  комунікативної  компетентності.  Це 
стосується,  перш за  все  комунікацій,  що ставлять за  мету обмін науковою 
інформацією, тобто наукових комунікацій [10].

Теорія  «самоорганізації  соціуму»,  як  інша  концепція  інформаційної 
парадигми (Я. В. Круковський) обґрунтовує розвиток сучасного соціуму, який 
визначається  присутністю  важливих  для  визначення  природи  його 
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функціонування особливостей, що полягають у посиленні взаємовпливу всіх 
його  складових  частин,  взаємопов'язаних  сукупністю  економічних, 
політичних,  соціальних  і  духовних  процесів.  Сталий  розвиток  суспільства 
передбачає формування механізмів самоорганізації через вплив на ноосферу 
як носія "інформаційної енергії" цивілізації [5, 6].

Концепцію ноосфери об'єднують з  іншими двома концепціями в єдину 
інформаційну парадигму (Я.В. Круковський), в результаті чого її пояснюють 
як метасистему людського розуму, яка є  свого роду "первинною матерією" 
соціумной самоорганізації, яка завдяки цілеспрямованій людської діяльності 
встановлює  і  розвиває  взаємовідносини  між  формуючими  її  суб'єктами, 
ініціюючи  самоподібні  процеси,  що  самоорганізуються.  Такі  процеси 
засновані на взаємодії циклічних потоків інформації, які утворюють мережу 
негативних  і  позитивних  зворотних  зв'язків  -  соціальні  комунікації. 
Відповідно, суспільство реалізує себе через комунікативні взаємодії - обмін 
інформацією,  що  є,  за  своєю  сутністю,  тією  сполучною  ланкою,  без  якої 
неможливі зміни, події, процеси [5, 6].

Вивчення соціальних факторів, що сприяють формуванню соціального 
знання і оціночних категорій комунікації, відносяться до витоків соціальної 
комунікації. Істотні зміни поняття «соціальні комунікації» у XX ст. сполучені 
з відповідними метаморфозами інформаційної парадигми, яка розуміється в 
трьох методологічних контекстах, що, на думку Є. І.  Крівокори, в окремих 
аспектах  є  суперечливими  і  неузгодженими.  Визначається  три  різновиди 
інформаційної  парадигми  соціальної  комунікації:  1)  класична  (на  перший 
план висувається комунікація як засіб, що забезпечує взаємозв'язок об'єктів, 
функціонування  і  розвиток  соціуму  в  ході  суспільної  практики);  2) 
некласична (побудована на когнітивній моделі суб'єктно-об'єктних відносин 
відносно  об'єкту  по  суті,  відображається  через  феноменологічну 
методологію);  3)  постнекласична  (зводить природу  соціальної  взаємодії  до 
суб'єктно-суб'єктних  відносин,  тобто  до  принципу  інтерсуб'єктивності; 
особливу  увагу  приділяє  «мережевій  логіці»  сучасного  суспільства). 
Вивчення  сутності  трьох  різновидів  інформаційної  парадигми  актуалізує 
завдання  інтегрування  наявних  теоретичних  положень  і  результатів 
експериментів,  створення  єдиної  теорії,  в  рамках  якої  отримує  своє 
обґрунтування  взаємодія  трьох  базових  складових  соціальних  комунікацій: 
соціальної структури, комунікативних систем та способів комунікації [4].

Нові  концептуальні  підходи  до  інформаційної  парадигми  пов’язані  з 
науковим и поглядам відомого американського соціолога М. Кастельса, який 
вважає, що в сучасному інформаційному суспільстві повинна йти мова про 
нову технологічну парадигму, побудовану навколо інформаційних технологій. 
Точніше,  про  інформаційно-технологічну  парадигму,  що  заснована  на 
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інноваціях у трьох головних технологічних областях, тісно взаємопов'язаних 
та  заснованих  на  електроніці:  мікроелектроніці,  комп'ютерній  техніці  та 
телекомунікації  [3].  Уточнене  поняття  технологічної  парадигми  (К.  Перес, 
К. Фрімен і Дж. Доси) допомагає осмислити сутність сучасної технологічної 
трансформації  в  її  взаємодіях не тільки з економікою, а  й із  суспільством. 
Йдеться  про  соціальну  трансформацію,  про  основні  характеристики,  які 
складають  «серце»  інформаційно-технологічної  парадигми;  фундамент 
інформаційного  суспільства.  Соціальну  трансформацію  під  впливом 
інформаційних технологій М. Кастельс пов'язує з такими характеристиками: 
розуміння  інформації  як  сировини  по  відношенню  до  технологій; 
всеосяжність  ефектів  нових технологій;  мережева логіка  будь-якої  системи 
або  сукупності  відносин,  що  використовує  нові  інформаційні  технології; 
мережевий  принцип,  який  полягає  в  тому,  що  інформаційно-технологічна 
парадигма  заснована  на  гнучкості;  зростаюча  конвергенція  конкретних 
технологій  у  високоінтегрірованій  системі.  Інформаційно-технологічна 
парадигма еволюціонує до своєї відкритості як багатосторонньої мережі; вона 
могутня у своїй матеріальності, адаптивна і відкрита в своєму історичному 
розвитку [3].

Погляди щодо  інформаційно-технологічної  парадигми  розвиває 
А.Ю. Маклецов,  який  розглядає  її  на  прикладі  соціально-економічного 
розвитку суспільства, в якому має місце змінююче положення інформації в 
економічних процесах і в суспільстві в цілому. Сучасне суспільство відводить 
величезну  роль  інформації  як  технологічній  категорії  загальнолюдського 
розвитку, а також методам її створення, сприйняття, трансформації. Разом з 
тим  розвиток  сучасного  соціуму  визначається  присутністю  низки  дуже 
важливих для  визначення  природи його  функціонування  особливостей,  які 
полягають,  насамперед,  у  посиленні  взаємовпливу  всіх  його  складових 
частин, взаємопов'язаних сукупністю економічних, політичних, соціальних і 
духовних  процесів.  Становлення  інформаційного  суспільства  пов'язано  з 
пануванням ідеї про можливість вирішення багатьох соціальних проблем за 
допомогою технічних засобів [8].

Незважаючи  на  актуальність  інформаційної  парадигми,  відомий 
російський  вчений  А.В.  Соколов  вважає,  що  вона  реалізується  не  завжди 
коректно. Він наполягає на можливості застосування тільки методологічного 
підходу до неї.  Інформаційний підхід -  методологічний принцип наукового 
пізнання,  що  полягає  в  розгляді  об'єктів  вивчення  через  призму  категорії 
інформації.  Можливі  два  режими  використання  інформаційного  підходу: 
коректний, коли інформаційні моделі та реальна дійсність відокремлюються 
один від одного, і некоректний, коли інформація ототожнюється з реальними 
об'єктами (сигнали, знання). Некоректний підхід широко поширений в науці і 
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практиці,  тому  що  він  здатний  виконувати  корисні  функції:  номінативну, 
конструктивну,  описово-пояснювальну.  Загальнонаукове  розповсюдження 
інформаційного підходу, як коректного, так і некоректного його варіантів, А. 
В.  Соколов  пояснює  кількісним  зростанням  комунікаційних  каналів  і 
підвищенням  значущості  соціальних  комунікацій  в  індустріальній 
неокультурі. До наук, що використовують некоректний інформаційний підхід, 
вчений відносить всі інформаційні науки, що вивчають соціальну інформацію 
або її різновиди [9]. 

В  той  же  час,  академік  А.В.  Соколов  [1],  як  ідеолог  та  засновник 
метатеорії  соціальної  комунікації,  підкреслює,  що  комунікаційно-
інформаційна  проблематика,  що  активно  розвивається  у  мінливому 
мережевому суспільстві, та метатеоретична концепція безумовно потребують 
подальшої модернізації в умовах поширення засобів та каналів електронної 
комунікації.
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УДК  002:001.5             М. С. Слободяник

О КОНЦЕПЦИЯХ И СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ

В  статье  подан  анализ  основных  концепций  украинского  
документоведения и  обоснованно  концептуальные  принципы  его  
последующего развития структуры.

Ключевые слова: документоведение, документ, концепции, структура

Одной  из  наиболее  важных  и  дискуссионных  проблем  современного 
документоведения  (синоним  документология)  является  теоретическое 
обоснование  её  концептуальных  основ  и  структуры.  Наиболее  активно 
разрабатывается  эта  проблематика  в  украинском  документоведении. 
Ведущими учеными страны обоснованы четыре основных концепции науки о 
документе.

1.  Бибилиотечно-документоведческая  –  Н.Н.  Кушнаренко  [1] 
развивающая взгляды видного российского ученого Ю.Н. Столярова.

Авторы  считают,  что  параллельно  существует  две  науки   - 
документоведение,  как  теория  делопроизводства  и  документология,  как 
метанаука  для  наук  документально-комуникационного  цикла  с 
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