
В  статье  исследована  проблема  формирования  коммуникационной  
среды  современного  университета.  Представлены  основные  
коммуникационные процессы в университетском образовании. Предложены 
методы улучшения основных коммуникационных процессов.

Ключевые  слова:  Коммуникационный  процесс,  образовательное  
пространство, виртуальная образовательная среда

Work is related to the problems of forming of of communication environment  
of modern university. Basic of communication processes are presented in university  
education. Offered methods of improvement of basic of communication processes.

Key  words: Of  communication  process,  educational  space,  virtual  
educational environment 

УДК 007:304:004.9                                                                        М.В. Макарова

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ 
СУЧАСНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: соціальні комунікації; електронні комунікації; глобальна  
мережа Інтернет; інформаційний вакуум; репутація підприємства в Мережі

Найбільш загальне значення слова "комунікація" – це "зв’язок", "засоби 
зв’язку"; процес, який пов’язує один матеріальний об’єкт з другим [1]. При 
дослідженні  процесів  передачі  інформації  в  технічних  системах  виникла 
теорія комунікації (наприкінці 40-х рр. ХХ ст.), біля витоків якої стояли Клод 
Шеннон  і  Норберт  Вінер.  Комунікація,  в  процесі  якої  передаються  і 
приймаються сигнали або інформація, в цій теорії йменується інформаційною 
комунікацією [1].

Соціальна комунікація як різновид комунікації втілюється в обміні між 
людьми  або  іншими  соціальними  суб’єктами  цілісними  знаковими 
повідомленнями, в яких відображено інформацію, знання, ідеї, емоції тощо. 
Такий  обмін  обумовлений  соціально  значимими  оцінками,  конкретними 
ситуаціями, комунікативними сферами і нормами спілкування, прийнятими у 
даному суспільстві [3]. В залежності від матеріально-технічного забезпечення 
застосовуваних  каналів,  О.В.  Соколов  пропонує  розрізняти  три  різновиди 
соціальної комунікації (рис. 1).
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Рис. 1. Співвідношення різновидів соціальної комунікації, складено за [4]

1.  Усна  комунікація  одночасно  використовує  природні  невербальні  та 
вербальні  канали;  її  емоційно-естетичний  вплив  може  бути  посилено  за 
рахунок  використання  таких  художніх  каналів,  як  музика,  танець,  поезія, 
риторика. 

2.  Документна  комунікація  застосовує  штучно  створені  документи, 
спочатку – іконічні та символьні, а згодом писемність, друк і різні технічні 
засоби для передачі сенсів у часі і просторі.

3.  Електронна  комунікація  заснована  на  застосуванні  космічного 
радіозв'язку  та  інших  телекомунікацій,  мікроелектронної  і  комп'ютерної 
техніки, оптичних пристроїв запису тощо [4].

Середовище  глобальної  мережі  Інтернет нині  являє  собою,  на  нашу 
думку, особливий, «знаковий» різновид електронної комунікації. Одні автори 
вважають,  що його сутність випливає з  функцій,  притаманних Мережі  [5]. 
Інші  розглядають  середовище  Інтернету  як  сукупність  технічних, 
функціональних,  інформаційних,  соціальних,  економічних,  юридичних 
компонентів,  що  забезпечують  існування,  функціонування  і  діяльність 
індивідуальних і групових користувачів – аудиторії Мережі [4]. 

Стосовно глобальної мережі Інтернет електронна комунікація уявляється 
деяким  авторам  складною  комбінацією  дискурсів.  Серед  них:  передача 
особистої  пошти (побутовий дискурс),  офіційний обмін і  запит інформації 
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(діловий  дискурс),  обговорення  наукових  питань  у  групах  новин  чи 
конференцій  (науковий  дискурс),  рекламні  банери  та  сайти  (рекламний 
дискурс)  тощо  [5].  О.М.  Гребньов  розглядає  електронну  комунікацію  як 
соціальну  інформаційну  комунікацію,  де  каналом  комунікації  виступає 
електронне (цифрове) середовище [6]. 

Засобами соціальних комунікацій в Мережі нині слугує велика кількість 
сервісів Інтернету, найбільш поширеними серед сучасної аудиторії є: 

- WWW:  пошукові  системи,  форуми,  блоги,  вікі-проекти  (зокрема, 
Вікіпедія),  комерційні  сайти  електронних  крамниць  і  аукціонів,  соціальні 
мережі.

- Електронна пошта та списки розсилки.
- IP-телефонія (Skype).
За  даними  дослідницької  агенції  Gemius,  поширеність  пошукових 

систем, соціальних мереж і блогів в Uanet абсолютно виняткова. В Україні 
регіональними  лідерами  є  пошукові  системи  та  їх  комунікаційні  сервіси: 
google.com/youtube.com  (відвідуваність  відповідно  –  72%  і  47%  місячної 
української  аудиторії  Інтернету),  mail.ru  (61%),  yandex.ua  (56%),  соціальні 
мережі  vk.com (ВКонтакте)  (61%),  odnoklassniki.ua  (31%),  Facebook  (34%), 
вікі-сайт wikipedia.org (37%) [8]. 

Через  перетворення  середовища  глобальної  мережі  Інтернет  на 
«знакове» місце, де відбуваються соціальні комунікації сучасного суспільства, 
кожне ефективне  комерційне підприємство має  бути постійно присутнім у 
віртуальному  просторі,  що  впливає  на  його  репутацію.  Репутація  тут 
перетворюється  на  додаткову  додану  вартість,  що  отримується  за  рахунок 
стимулювання  ціннісно  значущої  реакції  цільової  аудиторії,  лояльність 
клієнтів підприємства тощо [11]. 

Зараз у глобальної мережі Інтернет найвищий ступінь зворотного зв'язку 
з  користувачами  і  внутрішньої  комунікації  серед  користувачів.  За  даними 
PlanetFeedback.com –  сайту,  на  якому  можна  відкрито  висловлювати  свою 
думку про компанії,  найініціативніші їх клієнти діляться своїми думками в 
спілкуванні  як  мінімум  з  вісьмома  користувачами  [11].  Управління 
репутацією  установи  в  Інтернеті  полягає  в  своєчасній  реакції  на  запити 
аудиторії, пропозиції нових сервісів. 

На  нашу  думку,  наслідком  ігнорування  сучасними  комерційними 
підприємствами  комунікації  в  Інтернеті  є  виникнення  інформаційного 
вакууму з негативними наслідками для них. Під інформаційним вакуумом ми 
розуміємо особливий стан інформаційного поля компаній, яке заповнюється 
суперечливими  повідомленнями,  не  ініційованими  ними,  і  шкодить  їх 
репутації. 

Значущі  для  установи  референтні  групи  болісно  сприймають  її 
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інформаційний вакуум. Споживачі продукції і послуг компанії та її партнери 
–  носії  корпоративної  репутації  та  генератори  інформаційних  потоків. 
Конкуренти комерційного підприємства постійно прагнуть бути в курсі його 
стану справ і також є інформаційною референтною групою. Вони генерують 
інформацію,  часто  протилежну  інформації  перших  двох  груп.  У  разі 
інформаційного вакууму конкуренти поширюють негативні повідомлення про 
компанію і є носіями неофіційної інформації, приміром чуток. 

Стала  ж  комунікація  підприємства  в  Інтернеті  зі  своїми  клієнтами  і 
партнерами  дає  можливість  при  утворенні  інформаційного  вакууму  в 
найкоротші  терміни  уникнути  її  негативних  наслідків  і  полегшує  процес 
виведення компанією на ринок нових продуктів і послуг чи «розкручування» 
нею нового комерційного проекту.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА: РАКУРСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  современной  научной  парадигмы  определяющим  становится  
синергетический  подход,  в  контексте  которого  журналистика  может 
рассматриваться как диссипативная, открытая, нелинейная, динамическая,  
дискретная система. Все обозначенные особенности делают журналистику  
адекватной  холономному  существованию  информации  и  могут  
рассматриваться в качестве ключевых характеристик журналистики эпохи  
постмодерна.

Ключевые слова: постмодерн, журналистика, синергетика, журналы

Развитие  современной  цивилизации  и  информационных  систем 
переживает  последний,  четвертый  цикл  от  «осевого  времени»,  этап 
неравновесных,  хаотических  состояний  [24,  74].  Идеи  виртуальной 
реальности,  как  базовой  характеристики  информационных  систем 
современного  этапа  развития  цивилизации,  в  применении  к  СМИ 
высказывались  неоднократно.  Это  можно  назвать  информационной 
фантомностью  или  неореальностью.  Конечно,  такие  характеристики  СМИ 
тесно связаны с особенностями постмодернистских систем, холономностью, 
многообразием  и  хаотической  вероятностью  информации.  Будучи 
холономной  такая  информация  в  новых  коммуникативных  системах 
радикально  трансформирует  пространство  и  время:  местности  лишаются 
своего  культурного,  исторического  и  географического  значения  и 
реинтегрируются  в  образные  коллажи.  «Время  стирается  в  новой 
коммуникативной  системе:  прошлое,  настоящее  и  будущее  можно 
программировать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом в одном и 
том же сообщении» [15, 352], - отмечает М. Кастельс. Т.о., характеристики 
холономного  восприятия  соотносимы  с  особенностями  современного 
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