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ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ 
ЯК ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Стаття  присвячена  аргументації  погляду  на  сучасні  комунікаційні  
процеси в організації як відповідному некласичному типу раціональності. Це  
пов’язано зі зміною класичної диспозиції на некласичну суб’єкт-суб’єктну, що  
доводиться на прикладі трансформацій, які відбуваються в організаційному  
комунікаційному  просторі.  Найсучасніші  дослідження  в  галузі  
комунікативістики  містять  спостереження  щодо  обмеженості  науково-
методичних  штудій  у  цій  царині  класичною  парадигмою  соціального  
пізнання. Доводиться, що ключова роль у комунікаційних процесах організації  
дотепер відводиться маркетингу з домінантою рекламних комунікацій. Але  
сучасні  технології  маркетингу та ПР зближуються,  коли на перший план  
виходить індивід як особистість. Практична діяльність організацій набирає  
обертів  у  бік  холістичного  підходу  до  комунікативної  складової  бізнес-
процесів організації, у бік інтеграції.
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Організаційні комунікації як  парадигмальний феномен  ще не  були 
предметом  спеціальних досліджень.  Хоча зрозуміло,  що як  специфічні 
соціально-економічні,  культуральні  утворення,  саме  вони  виступають 
потужним  продуцентом  комунікаційних  технологій.  У  філософському 
науковому  колі  почалося  обговорення  поліпарадигмального  статусу 
організаційних комунікацій (В. Василькова, С. Клягін). Важливими для нашої 
теми  є  спостереження  закордонних  авторів,  що  стосуються  розвитку  і 
сучасного  стану  комунікацій  в  організації.  Наприклад,  у  фундаментальній 
праці Д. Корнеліссена [7] містяться принципові зауваження щодо зближення 
комунікаційних потоків в організації через зміни в якості аудиторій, на які 
вони розраховані, та у цілому через вплив глобальних перетворень у макро- і 
мікросередовищах  організації.  Включаючи  дослідження  організаційних 
комунікацій до царини піарології (І. Кужелева-Саган), не можна не звернути 
увагу на роботу автора цього терміна, де побічно поставало питання, яке ми 
вважаємо  принциповим  і  пропонуємо  для  обговорення.  Йдеться  про 
намагання здійснити кореляцію (від лат. співвіднесення) типів парадигм (за 
типами  раціональності)  з  відповідним  концептуальним  статусом 
організаційних комунікацій.

Нагадаємо  сутність  поняття  парадигми  за  В.  Стьопіним  [див.  5]. 
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Парадигму  можна  визначити  як  прийняту  даною  наукою  систему  понять. 
Останнім часом поняття «парадигма» збагачується, парадигму трактують як 
теорії, концепції, напрями, орієнтації, течії, рух наукової думки, що додають 
знання, які мають значення для розвитку науки. Наукову тріаду – класичну, 
некласичну  та  постнекласичну  науку  та  відповідні  їм  типи раціональності 
впровадив  у  науку  російський  філософ,  академік  В.С.  Стьопін  у  1989  р. 
Використання  класичної,  некласичної  та  постнекласичної  (або 
неонекласичної)  парадигм дозволяє представити послідовні  стадії  розвитку 
наукового  мислення,  що  витісняють  одна  одну.  Вони  забезпечують 
багатомірне  бачення  минулого,  теперішнього  та  майбутнього.  Їх 
співіснування  у  межах  взаємодоповнюваності  дозволяється  модельною 
гносеологічною установкою сучасної науки. 

На сьогодні  укорінився запропонований В.  Стьопіним поділ науки на 
тріаду  –  класичну,  некласичну  та  постнекласичну  науку  за  формою 
раціональності.  Цю тріаду трактують як три періоди у розвитку наукового 
знання  та  як  три  парадигми  наукової  раціональності,  що  послідовно 
змінюють одна одну. Їм відповідають три образи науки. Але кожний новий 
образ  науки  не  елімінує  попередні,  співіснує  разом  з  новою  формою,  що 
виникає, але вже у чітко визначених межах.

На думку В.С. Стьопіна, класичний тип раціональності центрує увагу на 
об’єкті,  намагається  елімінувати  усе,  що  стосується  суб’єкта,  засобів  та 
операцій його діяльності. Методологічний підхід, що базується на класичній 
позитивістській  методології  суб’єкт-об’єктних  диспозицій,  представлений 
концепцією  структурного  функціоналізму,  використовує  концепції 
інформаційного  суспільства,  технологічного  детермінізму,  комп’ютерної 
футурології  тощо.  Онтологія  соціальних  комунікацій  у  даному  підході 
базується на системних зв’язках та функціях.

Найсучасніші  дослідження  в  галузі  комунікативістики  підтверджують 
нашу  думку  щодо  обмеженості  науково-методичних  штудій  у  цій  царині 
класичною  парадигмою  соціального  пізнання,  орієнтованої  на  пошуки 
єдиного,  «цілком  істинного»  визначення;  на  виявлення,  переважно, 
структурно-функціональних  зв’язків  у  комунікативній  системі;  на  лінійні 
(односторонні або двосторонні) моделі комунікації; а головне, на ставлення 
до  людини  та  до  громадськості  як  об’єктів  комунікативного  впливу,  чиї 
реакції можливо завжди прорахувати. 

Проте сучасні організації не можуть не відчувати вплив нової соціальної 
практики, де процеси саморегулювання, самоорганізації набувають значущої 
сили. Феномен організаційних комунікацій цікавий і нетиповий через свою 
відчутну амбівалентність: з одного боку, організація (тобто люди, пов’язані з 
нею)  відчуває  вплив невизначеного середовища,  а  з  іншого,  –  намагається 
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відсторонитися  від  невизначеності,  розробляючи  власні  комунікативні 
технології,  організаційно-орієнтовані,  центровані  на  цілі  організації. 
Антиномічність  явища,  що  досліджується,  свідчить  про  його 
еволюціонування  від  «класики»  до  «некласики»  і  «постнекласики» 
(В. Стьопін).  Сутність  сучасної  постнекласичної  науки  полягає  у  тому,  що 
вона  перейшла  до  вивчення  надскладних,  вищою  мірою  організованих 
систем,  які  часто  включають  людину  в  якості  одного  з  найважливіших 
сутнісних елементів та підсистем. 

Для  того,  щоб  зрозуміти  розвиток  та  актуальність  організаційних 
комунікацій важливо спочатку зрозуміти низку історичних подій, які мають 
вплив  на  операційне  середовище  бізнесу.  Насправді,  якщо  поглянути  на 
досягнення  у  сфері  технологій  за  останні  десятиліття,  напевно,  що  це 
спонукало  основні  зміни  у  підході  організацій  до  бізнесу  та  комунікації. 
Прикладом є  ЗМІ:  щоб не сталося і  де  б  це не сталося,  інформація  може 
дістатися до усіх куточків світу лише за допомогою кліку. 

Організаційні  комунікації  продовжують  розвиватися  у  динамічному 
світі,  що  характеризується  вибухом  нових  технології,  інтенсивною 
глобальною  конкуренцією  та  швидкими  змінами.  Сьогодні  багато  хто 
погодився  б  із  твердженням  Т.  Харріса  та  М.  Нельсона  про  те,  що 
організаційні  комунікації  є  важливим  аспектом  організаційних  змін  –  це 
«ключова  перемінна  у  майже  усіх  зусиллях  зі  зміни,  різноманітних 
ініціативах  та  мотивації».  Деякі  навіть  стверджують,  що  організаційні 
комунікації  є  найбільш «фундаментальним драйвером бізнес-ефективності» 
[6].

Спробуємо  довести,  що  у  сучасних  умовах  найбільш  відповідним  є 
некласичний підхід до розуміння функціонування та розвитку організацій. 

Сучасна комунікаційна практика в організаціях передбачає діяльність з 
маркетингу та ПР. Обидві функції виникли на початку ХХ ст. з розуміння, яке 
відтоді  вкоренилося  у  промислово  розвинених  країнах  світу,  а  саме,  що 
організація, щоб процвітати, повинна бути пов’язана з питаннями суспільної 
значущості  (наприклад,  зв’язки  з  громадськістю),  а  також  і  з  методами 
ефективного просування продукції на ринки (наприклад, маркетинг). Кожна з 
цих функцій існувала,  значною мірою, самостійно майже до кінця ХХ ст., 
поки не з’явилися нові тенденції. 

До  комплексу  маркетингових  комунікацій  відносять  рекламні 
комунікації,  брендінг,  стимулювання  збуту,  спеціальні  заходи,  пропаганда, 
прямий  маркетинг  і  особистий  продаж  (Є.  Ромат,  Ф.  Котлер).  Звичайно, 
найбільш витратними та часто застосовуваними, є заходи з рекламування та 
брендінг. Відповідно, у ПР-діяльності можливо використання таких заходів, 
як пабліситі, зв’язки зі стейкхолдерами, програми корпоративної соціальної 
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відповідальності. Звісно, класичний погляд на теорію маркетингу розглядає 
заходи  з  ПР  у  межах  комплексу  маркетингу,  а  сам  маркетинг  досі 
сприймається  як  домінуюче  джерело  комунікацій  організації:  «Соціальна 
складова  ПР  сьогодні,  на  жаль,  відходить  на  другий  план.  Просценіум 
заполонили  товарні  бренди,  які  й  демонструють  результати  роботи  ПР-
спеціалістів зі створення потужних іміджів, інформаційних сигналів, узагалі 
інформаційно-символічного простору» [3, 123]. 

Глобалізаційні тенденції у економіці та суспільстві призвели до того, що 
споживач  став  більш  поінформованим  і  вибагливим  у  своєму  виборі, 
змінилися  певні  принципи  споживання,  підвищилася  вибагливість 
суспільства до безпечності споживання, якостей товарів тощо. З огляду на це, 
змінюється  бачення  задач  та  принципів  маркетингу,  виникають  нові 
концепції,  що  вимагає  перегляду  традиційних  поглядів  на  перспективні 
орієнтири розвитку теорії маркетингу, взагалі, та маркетингових комунікацій, 
зокрема.

Окреслимо прояви некласичної парадигми у дослідженні організаційних 
комунікацій. 

У  маркетингових  комунікаціях  привертає  увагу  міжособистісне 
спілкування,  адресатом  якого  є  споживач  як  цілісна  індивідуальність 
(особистість),  система  цінностей,  а  не  окремі  його  потреби  або  цінності. 
Нами зазначалося, що споживач повинен сьогодні сприйматися організацією 
як  партнер,  з  яким  необхідно  встановлювати  плідні  відносини  та 
підтримувати взаємовигідні зв’язки. Практики виявляють інтерес до розвитку 
брендінгу та маркетингу відносин. Означені процеси дозволяють сприймати 
клієнта як суб’єкта комунікації, рівноправного учасника процесу. Маркетинг 
відносин і брендінг дозволяють «за товаром, послугою побачити людей, які 
долучилися  або  ж  до  створення  цінності  (бренду),  або  ж  до  близьких 
відносин (не продаю, а допомагаю)» [4, 202]. Наступним кроком до розуміння 
маркетингових  комунікацій  повинен  стати  холістичний  (холістичний 
маркетинг,  за  Ф.  Котлером),  з  новим  особливим  поглядом  на  світ,  новою 
мовою, спрямованою на цілісну особистість. 

Відчутні ознаки «некласичного підходу» у більшій мірі виявляються у 
ПР-технологіях.  ПР-фахівці  зосереджуються  на  пошуку  аудиторій,  які 
необхідні для зміни ставлення до організації, а не зміни споживання товарів 
або послуг організації. Тому споживач стає зацікавленою стороною, з якою 
необхідно  встановити  тривалі  відносини.  Він  стає  партнером,  з  яким 
організація постійно підтримує взаємозв’язки. 

Отже  у  практиці  ПР  відчувається  неминуча  необхідність  цілісного 
погляду  на  комунікаційні  процеси  в  організації,  на  управління  бізнес-
процесами, на об’єднання зусиль маркетингу та ПР в контексті управлінської 
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функції.  Щодо  «приреченості»  маркетингу  та  ПР  до  спільних  проектів 
йдеться  у  статті  Т.  Колісниченко,  яка,  посилаючись  на  Д.  Корнеліссена, 
визначає сучасний стан інтеграції як такий, що зупинився посередині шляху: 
«Такий  підхід  передбачає  координацію  дій,  тобто  в  аспекті  менеджменту 
спільні дії маркетингу та ПР ще не закріплені в організаційних структурах 
або ж у проектному управлінні» [4, 202]. 

Домінантною основою комунікаційної інтеграції вважається інтеграція 
маркетингової концепції, яку часто називають інтегрованими маркетинговими 
комунікаціями (IMК). Це концепція планування маркетингових комунікацій, 
яка визнає додаткову цінність у програмі з  об’єднання різних стратегічних 
напрямків (наприклад, реклама, пряма розсилка, стимулювання збуту і ПР) і 
поєднання  цих  напрямків  для  забезпечення  чіткого,  узгодженого  і 
максимального комунікаційного впливу. 

Ідеї про інтегровані маркетингові комунікації стали швидко розвиватися 
з початку 1990-х років. В основі ідеї полягає логічний, грамотний підхід, щоб 
увести всі  елементи, пов’язані з  маркетинговими комунікаціями, разом.  До 
розвитку  теорії  інтегрованих  маркетингових  комунікацій  долучилися 
зарубіжні фахівці Д. Шульц, П. Кітчен, П. Сміт, Р. Танненбаум, Р. Лаутерборн, 
Я. Лінтон, Т. Бреннан, А. Пулфорд. 

ІМК  є  стратегічним  підходом  до  планування  управління 
організаційними  комунікаціями.  ІМК  вимагають,  щоб  організації 
координували  свої  різні  стратегії,  ресурси  та  повідомлення  для  того,  щоб 
займатися послідовно і свідомо з цільовими аудиторіями. Основною метою є 
розвиток відносин та  провокування розмов серед аудиторії,  які  становлять 
взаємне значення. 

Наведемо деякі з особливостей застосування організацією інтегрованих 
маркетингових  комунікацій:  покликані  будувати  хороші  відносини  між 
споживачами  і  брендом;  сприяти  підвищенню  лояльності  споживачів; 
сприяти розвитку бренда; покращувати хороші відносини зі співробітниками, 
стейкхолдерами  та  споживачами;  об’єднувати  постачальників,  ЗМІ,  органи 
державної влади і споживачів.

Звичайно,  в  організаціях  інтегровані  маркетингові  комунікації 
призначені не тільки для просування продукту, але й для поліпшення своїх 
контактів з лояльними клієнтами. Таким чином, їхні постійні клієнти можуть 
отримати  корисну  інформацію  про  товари  або  послуги,  причому  вона 
передається  не  тільки  через  добре  сплановані  рекламні  повідомлення.  Ще 
однією метою інтегрованих маркетингових комунікацій є досягнення синергії, 
об’єднуючи всі аспекти маркетингу. 

Ключова  роль  у  комунікаційних  процесах  в  організації  дотепер 
відводиться  маркетингу  з  домінантою рекламних комунікацій.  Але  сучасні 
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концепції маркетингу наблизилися до концепції ПР, у сенсі індивідуалізації 
маркетингу, коли на перший план виходить індивід як особистість. Як ми вже 
зазначали,  практична  діяльність  організацій  набирає  обертів  у  бік 
холістичного підходу до комунікативної складової бізнес-процесів організації, 
у  бік  інтеграції  комунікацій.  Поступово  спеціалісти  розуміють,  що 
змінюються  тенденції  у  побудові  довірливих  відносин  зі  своїми 
зацікавленими  аудиторіями,  що  важливішим  є  лояльність  клієнтів, 
співробітників, партнерів.

З  точки  зору  класичних  підходів  реклама  та  ПР  –  дві  комунікативні 
практики, які переслідують різні цілі та задачі, використовуючи оригінальні 
технологічні засоби. Але сьогодні спостерігається використання інструментів 
ПР у  маркетингових цілях,  які раніше досягалися виключно за  допомогою 
реклами,  та  постійне включення специфічних рекламних засобів у  ПР-
кампанії. Наслідком цього стала поява наприкінці минулого століття поняття 
інтегрованих маркетингових комунікацій, а  згодом більш ширшого поняття 
інтегрованих комунікацій. 

Оскільки зміна концепції маркетингу від підходу задоволення масових 
потреб  споживачів  до  високоефективного  задоволення  потреб  кожного 
споживача,  із  дотриманням  інтересів  суспільства  у  цілому,  стала 
пріоритетним напрямком сучасного маркетингу, ще раз наголосимо на більш 
перспективній,  на  наш  погляд,  концепції  розвитку  теорії  маркетингу  – 
холістичному  підході.  Такий  підхід,  нагадаємо,  передбачає  зосередження 
уваги саме на елементах інтегрованих бізнес-взаємодій компанії з клієнтами, 
постачальниками, посередниками.

Інтеграція  комунікацій  була  визначена  фахівцями  як:  філософія 
управління  (Д.  Корнеліссен),  просвітницький  рух  (J.  Hutton),  об’єднуюча 
бізнес-практика (Дж. Бернет,  С.  Моріарті).  Для більш пізніших досліджень 
типовим є визначення як «системи вірувань або зобов’язань, вбудованої до 
організаційної  культури,  що  підкріплена  комунікацією,  обумовлена 
технологією та підтримана вищим керівництвом» [12, 321]. 

Хоча  вчені  поки  не  домовилися  з  офіційним  визначенням 
інтегративності,  комунікаційна  інтеграція  може  бути  визначена  як 
«скоординоване  використання  різних  комунікаційних  засобів  просування  з 
єдиною метою» [13,  299].  Комунікаційна  інтеграція  передбачає  інтеграцію 
змісту  спілкування  і  повідомлення,  каналів,  стейкхолдерів  і  споживачів, 
результату [10].

Мета  інтеграції  зрозуміла  –  організація  використовує  інтегровані 
комунікації  для  максимізації  впливу.  Цей  вплив  включає  в  себе 
організаційний бренд, репутацію і месседж-резонанс.

Вважаємо, що ПР як явище поступово видирається з тенет пабліситі та 
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маркетингу.  Це  не  такий легкий шлях,  зважаючи на  диктат  маркетингу  та 
культ продажу для керівників компаній. До цього додається хибна практика 
повсякденного  використання  слова  «піаритися»  з  негативно-зниженою 
конотацією. 

Важливо  враховувати,  що  ПР  не  відповідають  за  підвищення  рівня 
продажу  товару,  але  відповідають  за  якісну  присутність  організації  в 
інформаційному  полі.  ПР  робить  більше  ніж  надає  повідомлення,  що 
підтримують маркетингові цілі. Крім того, треба зауважити, що з’являються 
публікації,  в  яких  доводиться  безпосередня  роль  ПР  у  підвищенні  обсягу 
продаж. 

Отже  некласичний  підхід  до  організаційних  комунікацій  диктує 
особливу увагу до об’єкту комунікації, який стає партнером у ході окремих 
програм, клієнтом, стейкхолдером і потребує уважного ставлення до себе, а 
не  лише  споживачем,  якого  достатньо  лише  поінформувати  про  товар  або 
послугу.  Не менш важливим,  у  межах некласичної  парадигми,  є  зворотній 
зв’язок  та  символічна  інтерпретація  у  побудові  довірливих  зв’язків  з 
партнерами.  Некласичний  погляд  впливає  на  процеси  інтеграції  у  межах 
маркетингу (ІМК) та подальше поступове включення ПР (ІК).

Зміни  у  розумінні  соціальних  процесів  у  суспільстві  та  науковій 
спільноті,  виникнення  практичних  комплексних  ПР-завдань  призводить  до 
перегляду  класичної  парадигми  в  методології  ПР-комунікації.  Для 
некласичного  підходу  у  методології  ПР-комунікації  характерним  є 
поступовий перехід від опосередкованого ЗМІ спілкування з громадськістю 
до  інтегрування  компанії  у  свої  цільові  аудиторії  [1,  3],  від  взаємодії  з 
окремими  суспільними  групами  до  гармонізації  соціального  середовища 
виробничої  діяльності  організації  у  цілому,  що  відповідає  концепції 
соціально-відповідального  бізнесу.  Такі  зміни  у  розумінні  задач  ПР-
комунікації  зумовлені  соціокультурними факторами,  змінами  у  методології 
теорії менеджменту та теорії організації [2, 11-23]. 

Нагадаємо,  класична  парадигма  наукового  пізнання  орієнтована  на 
пошуки єдиного вірного визначення, на виявлення, переважно, структурно-
функціональних  зв’язків  комунікаційних  процесів,  на  лінійні  моделі 
комунікації, на ставлення до людини як до об’єкту комунікативного впливу з 
прогнозованими  реакціями.  За  класичної  парадигми  ПР-методики  були 
спрямовані  на  формування  думок  та  оцінок  для  отримання  певної  реакції 
цільових  аудиторій,  сучасний  репутаційний  менеджмент  спирається  на 
формування  більш  стійких  утворень  (ніж  установка  та  стереотипи),  –  на 
комплекс пріоритетних цінностей та намагань, зразків мислення, стереотипів 
та  стилів  поведінки,  що  становлять  основу  «життєвого  світу»  (за  Ю. 
Габермасом)  окремої  людини.  Крім  того,  зазначимо,  важливим  фактором 
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соціального  управління  стає  реалізація  діалогових  (комунікативних) 
технологій  як  способу  формування  суспільної  думки.  Тож  теоретики  та 
практики  дійшли  висновку  про  неминучість  та  необхідність  переходу  до 
некласичної парадигми соціального пізнання, як альтернативі класичної з її 
обмеженнями, що дає можливість сконцентрувати увагу на міжособистісних 
відносинах, взаєморозумінні між людьми.

Просування у розумінні ПР як стратегічного управління комунікаціями 
висувають  їх  на  перші  позиції  у  пошуках  ідеологем  для  парадигми 
організаційних комунікацій. 

На думку С. ван Ріеля, сьогоднішні форми комунікативного об’єднання 
еволюціонували від ПР та є повною інтеграцією організаційних повідомлень, 
тим самим допомагаючи визначати корпоративний імідж як засіб поліпшення 
корпоративного  уявлення.  Ван  Ріел  вважає,  що  корпоративний  імідж  –  це 
відображення ідентичності організації в очах стейкхолдерів. Він бачить це, як 
«дзеркальну»  функцію,  призначення  якої  стежити  за  розвитком  подій  та 
прогнозувати їх наслідки для аудиторії.

Треба  відзначити,  що  іноземні  фахівці  (наприклад,  G.  Broom,  J. 
Ledingham, L. Hon, J. E. Grunig) вже доволі впевнено використовують термін 
організаційні  ПР (англ.  OPR),  а  вивчення  організаційних  ПР як  теорії  ПР 
отримало велику увагу серед вчених. Проте досі не існує консенсусу відносно 
побудови  OPR.  Так,  J.  Ledingham  і  S.  Bruning  запропонували  наступне 
визначення:  OPR  –  це  стан,  що  існує  між  організацією  та  її  ключовою 
громадськістю,  в  якому дії  будь-якого суб’єкту  впливають на економічний, 
соціальний, політичний і/або культурний добробут іншого суб’єкта [11, 62].

У своєму дослідженні 1997 р.  Г. Брум, С. Кейсі та Дж. Річі пояснюють 
організаційні ПР як такі,  що представлені у моделях інтеракції (взаємодії), 
трансакції (угоди), обміну і зв’язку між організацією та її громадськістю. Ці 
відносини мають властивості, відмінні від ідентичності, атрибутів та уявлень 
індивідів і соціальних колективів у відносинах. Незважаючи на динамічний 
характер, організаційні ПР можуть описуватися у вибірковій часовій точці та 
відстежуватися у часі [14]. 

Інші визначення включають поняття взаємовідносин: «взаємовідносини 
складаються  з  трансакцій,  що  включають  обмін  ресурсами  між 
організаціями»;  «взаємовідносини  –  це  набір  очікувань  обох  сторін  на 
поведінку один одного, засновану на інтеракційних моделях» [8].

Наведемо ще одне визначення OPR, яке запропонувала Y. Huang: «такий 
рівень,  коли  організація  та  її  громадськість  довіряють  одна  одній, 
погоджуються мати однакову силу впливу, задоволені одна одною, і беруть на 
себе зобов’язання» [9, 73].

Як  дисципліна,  ПР  знаходиться  на  перетині  гуманітарних  наук,  які 
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перетворюють  ПР  на  суспільну  дисципліну  з  особливою  властивістю.  Ще 
залишаються  такі  спеціалісти,  для  яких  ПР  –  це  лише  комунікативна 
технологія,  що  дозволяє  говорити  будь-що  та  діяти  як  завгодно.  А  це 
практично не дозволяє погано інформованій публіці відрізнити ПР від деяких 
суміжних дисциплін: реклами, маркетингу, пропаганди. 

ПР  є  одночасно  суспільною  та  комунікаційною  дисципліною,  що 
дозволяє сприймати проблеми організації під новим кутом зору, який більше 
відповідає соціально-економічним та культурним реаліям. Для компанії існує 
необхідність  у  ретельній  та  чіткій  організації  роботи  з  вирішення 
комунікаційних  задач,  так  само  як  вирішуються  питання  відносно 
фінансових, виробничих або дослідницьких функцій.

Сутність ПР полягає у щоденній побудові довірливих відносин. Саме у 
цьому є  головна відмінність  між рекламою – стратегією бажання та  ПР – 
стратегією довіри. 

Отже,  комунікативні  технології  класичного  підходу  встановлюють 
задачу сконструювати бажаний образ певного суб’єкта та соціальні зв’язки у 
системі, передбачаючи жорсткий контроль поведінки системи та виключаючи 
усі непотрібні взаємозв’язки. Некласична раціональність, змінюючи суб’єкт-
об’єктну  диспозицію  на  суб’єкт-суб’єктну,  розглядає  комунікацію  як 
результат взаємодії суб’єктів, у ході якої народжуються смисли та значення. 

Організаційні  комунікації  розуміються  як  міждисциплінарний, 
міжпарадигмальний  феномен,  а  ПР  у  цій  системі  –  багатомірний, 
соціокультурний  феномен,  який  є  елементом  управління  комунікаціями 
складної  соціальної  системи.  ПР  розглядається  як  система  управління 
діалогових  суб’єкт-суб’єктних  комунікацій,  які  поєднують  характеристики 
лінійності  (на  рівні  системи)  та  не  лінійності  (на  рівні  індивідів), 
здійснюються  з  метою  управління  суспільної  думкою  різного  масштабу, 
інтенсивного  нарощування  пабліцитного  капіталу  організації,  взаємодії 
організації  із  зовнішнім  середовищем.  Діалог  вважається  більш  етичним, 
тому що заснований на принципах чесності, довіри та позитивного ставлення 
до  інших,  а  не  просто  уявлення  про  публічність  як  кінцевого  засобу. 
Діалогічно-орієнтована  комунікація  дійсно  збільшує  ймовірність  того,  що 
громадськість  та  організації  будуть  краще  розуміти  одна  одну  та  мають 
найкращі правила для спілкування.

Некласичний підхід до організаційних комунікацій висвітлює важливі 
риси цього соціально-економічного,  культурного  феномену,  провокуючи до 
нових наукових розвідок: корпоративна культура, концепція стейкхолдерства 
в аспекті ПР та інші.   
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Статья  посвящена  аргументации  взгляда  на  современные  
коммуникационные  процессы  в  организации  как  соответствующие  
неклассическому типу рациональности. Это связано со сменой классической  
диспозиции  на  неклассическую субъект-субъектную,  что  доказывается  на  
примере  трансформаций,  происходящих  в  организационном 
коммуникационном  пространстве.  Современные  исследования  в  области  
коммуникативистики  содержат  наблюдения  по  ограниченности  научно-
методических  студий в  этой сфере  классической  парадигмой  социального  
познания. Доказывается, что ключевая роль в коммуникационных процессах  
организации до сих пор отводится маркетингу с доминированием рекламных  
коммуникаций.  Однако  современные  технологии  маркетинга  и  ПР  
сближаются,  так  как  на  первый  план  выходит  индивид  как  личность.  
Практическая  деятельность  организаций  набирает  обороты  в  сторону  
холистического подхода к коммуникативной составляющей бизнес-процессов  
организации, к интеграции. 

Ключевые  слова:  организационные  коммуникации,  неклассическая  
парадигма, интегрированные коммуникации, трансформация, холистический  
подход 

This  article  is  dedicated  to  the  argumentation  of  the  view  on  modern  
communication  processes  in  the  organization  as  the  corresponding  type  of  
rationalization. It is closely connected with the change of classical disposition to  
non-classical subject-subjective that is proved on the example of transformations  
that happen in the communication space of the organization. The recent researches  
in  the field of  communication studies  maintain surveys about  limited  nature  of  
scientific  and  methodical  researches  in  such branch  of  knowledge  as  classical  
paradigm of social perception. The aim of our research is to prove that the key role  
in communication processes of the organization is still  given to marketing with  
domination of advertising. But contemporary technologies of marketing and PR  
are  getting  closer  when an individual  as  a  personality  moves  to  the  forefront.  
Practical activity of the organization gathers pace in favors of a holistic approach  
to communication component organization's business processes, to integration.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В  работе  проводится  краткий  анализ  информационно-
коммуникативного  общества,  что необходимо будущим специалистам для  
успешной  работы  в  любой  области  коммуникаций.  Раскрываются  
общепринятые  ориентированные  на  аудиторию  методы  сбора  
документарной деловой информации.

Ключевые слова: коммуникация, культура, публика, масса, информация,  
документ, деловая пресса, интервью

Коммуникационная  история  человечества  –  это  не  только  развитие 
средств  коммуникации,  каналов  передачи  информации  и  материальных 
носителей сообщений, закодированных в символически-знаковой форме. Это 
также развитие исторических форм общения и культуры, правил переговоров 
партнёров, самопрезентация, организация и проведение пресс-конференций и 
многое другое. Зарождение информационно-коммуникационного общества, в 
котором технические системы телекоммуникаций, радиовещания и Интернет-
коммуникаций  интегрировались  с  экономикой,  управлением,  массовой 
культурой,  политикой  и  социальной  работой,  было  обусловлено 
стремительным  развитием  средств  массовой  коммуникации.  В  обществе 
массовой  культуры,  которая  производит  все  ценности  к  «общему 
знаменателю», превращая их в рубрикаторы рынка,  как достоинства,  так и 
недостатки,  о  которых  специалист  в  сфере  массовых  коммуникаций (к 
специалистам  в  сфере  массовых  коммуникаций  будем  относить 
журналистику, рекламу, связи с общественностью) информирует общество. 

К достоинствам можно отнести,  жизненный комфорт,  стимулирование 
массового  производства,  здоровый  образ  жизни.  К  недостаткам  можно 
отнести,  потребительская  психология,  инфальтилизм,  манипулирование 
сознание [1,  с.  8].  Речь идёт  о  такой технологии разработки и реализации 
проекта,  которая  включает  выбор  жизненной  стратегии,  формирование, 
позиционирование  и  продвижение  определённого  имиджа  и  репутации. 
Необходимо  также,  формирование  собственной  востребованности,  или 
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