В. В. Різун
Зі статті «Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі соціальної інженерії»

Знаменним для розвитку досліджень у сфері спілкування і формуванні нових наукових
підходів став 2006 рік, коли постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006
року за № 1718 "Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений
науковий ступінь" і наказом Вищої атестаційної комісії України від 14 грудня 2007 року за
№ 67 “Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими проводяться
захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” держава фактично визнала
галузь суспільного спілкування, в тому числі й масового, як окремий науковий напрям. До
цього напряму, який отримав шифр 27 “соціальні комунікації”, ввійшли спеціальності:
27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій; 27.00.02 – документознавство,
архівознавство; 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.04
– теорія та історія журналістики; 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та
редагування; 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології; 27.00.07 – соціальна
інформатика. Вища атестаційна комісія України у 2008 році створює під керівництвом професора В. В. Різуна експертну раду з соціальних комунікацій, куди ввійшли: Владимиров В.
М., заступник голови, професор кафедри журналістики Національного авіаційного
університету, доктор філологічних наук; Скотникова Т. В., вчений секретар, старший
науковий співробітник інституту журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, кандидат технічних наук; Бебик В. М., проректор з інформаційноаналітичної роботи Університету “Україна”, професор, доктор політичних наук, кандидат
психологічних наук; Дубровіна Л. А., член-кореспондент НАН України, директор Інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, професор, доктор
історичних наук; Зелінська Н. В., завідувач кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства (Львів), професор, доктор філологічних наук; Ільганаєва В. О.,
завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної
академії культури, професор, доктор історичних наук; Квіт С. М., президент Національного
університету ”Києво-Могилянська академія”, професор, доктор філологічних наук;
Михайлин І. Л., завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, професор, доктор філологічних наук; Потятиник Б. В., професор
кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного
університету імені І. Франка, доктор філологічних наук; Романюк М. М., директор
Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України, професор, доктор
історичних наук; Серажим К. С., професор кафедри видавничої справи та редагування інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
філологічних наук; Холод О. М., професор кафедри соціальних теорій Криворізького навчального центру Одеської національної юридичної академії, доктор філологічних наук;
Черняков Б. І., завідувач кафедри журналістики Маріупольського державного
гуманітарного університету, професор, доктор філологічних наук; Чукут С. А., професор
кафедри інформаційної політики Національної академії державного управління при
Президентові України, доктор наук з державного управління.
Ця експертна рада покликана проводити експертизу наукових досліджень для присвоєння
наукових ступенів кандидата й доктора наук із соціальних комунікацій. Ставить питання про
координацію наукових досліджень у цій галузі в Україні; члени експертної ради
домовляються про підготовку першої вітчизняної монографії, присвяченої означеній
проблематиці.
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Що ж явила собою нова галузь науки соціальні комунікації і які її передумови виникнення
в світі?
Передумови виникнення поняття соціальних комунікацій.
На урочистому остаточному голосуванні Другого Ватиканського Собору 4 грудня 1963
року в присутності Папи Івана ХХІІІ було прийнято Inter Mirifica (З-поміж дивовиж) –
Декрет Другого Ватиканського Собору про засоби соціальної комунікації.
Завдяки цьому документові створено нову термінологію. Уперше запроваджено сам
вираз «соціальна комунікація» (social communication).
«Комісія вирішила, що такі терміни, як «технологія поширення інформації»,
«аудіовізуальні засоби інформування» чи навіть «засоби масової інформації» («мас-медіа»,
«медіа») та «масова комунікація», не виражають достотно турбот, потреб та намірів Церкви.
Суспільне спілкування (тобто соціальну комунікацію) не можна зводити до самих тільки
технічних засобів передавання інформації, натомість слід розглядати його як процес, що
відбувається серед людей і між людьми. Отож було прийнято термін the instruments of social
communication, або the means оf social communication «знаряддя, або засоби соціальної
комунікації»), що вказує на спосіб спілкування людей у суспільстві. Цей термін, безперечно,
охоплює щось більше, ніж просто mass media, такі як преса, радіо, телебачення чи кіно. Уже
перший проект документа, поданий Соборовим Отцям на обговорення, містив шість
параграфів під заголовком «Інші засоби соціальної комунікації», де йшлося про публічні
заяви, плакати, рекламу, касети, платівки тощо. В цьому терміні можна також побачити
наголошення на «груповій комунікації»… Здається, така термінологія ясно засвідчує, що
«соціальна комунікація», тобто спілкування людей у суспільстві, включає в себе, крім самих
тільки (сучасних) технічних засобів, ще й інші форми людського спілкування, виражені порізному в різних суспільствах і культурах» (Церква і соціальна комунікація.— Львів, 2004.—
С. 75 — 76).
На виконання Декрету Собору Папа Павло VI у квітні 1964 року створив Комісію у
справах засобів соціальної комунікації, яка від 28 червня 1988 року називається Радою. Ця
Комісія й підготувала Душпастирську інструкцію Communio et Progressio (Єдність і поступ),
опубліковану в 1971 році. Цей Декрет зобов’язав в усіх країнах створити національні бюро в
справах преси, кіно, радіо й телебачення. «Головне завдання таких бюро — координувати
спільні заходи, виховувати сумління вірних і спонукати католиків до роботи в цій царині»
(Церква і соціальна комунікація.— Львів, 2004.— С. 76). Крім того Декретом було
поставлено питання про фахову підготовку служителів Церкви у справі соціального
комунікування, щоб відповідати вимогам часу; заговорили навіть про медіаосвіту мирян.
Такий підхід католицької церкви до справи комунікування засвідчив серйозні наміри
перевести спілкування церкви з народом на засади фаховості у галузі виробництва масової
медіапродукції, її поширення. Фактично було очевидним створення церковної
комунікаційної системи як потужного соціального інституту, який би регулював
комунікаційні процеси не тільки в системі «церква — люди», а й у системі «церква — інші
ЗСК — люди». Отже, церковна комунікація стала і видом соціальних комунікацій.
Словосполучення «соціальні комунікації» з’явилося в українському обіході раптово. З
появою згаданої постанови Кабінету Міністрів від 13 грудня 2006 року. Проте випадковість
цього терміна, а саме вживання терміна в множині, має здебільшого бюрократичну основу:
так владні клерки внесли його в постанову, не отримавши заперечення збоку вчених, власне
й не було широкого обговорення науковою громадськістю цього факту. (Збоку науковометодичної комісії з журналістики та інформації поступала до урядових структур пропозиція
вживати термін «масова комунікація»).
Поняття соціальних комунікацій.
Рік—два після Постанови і необхідності активно вживати назву нової науки та назву
нової наукової спеціальності 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій учені
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делікатно обходили питання про однину/множину терміна, паралельно використовуючи або
віддаючи перевагу одній із форм. Ніхто достеменно не може сьогодні сказати, яка ж
термінологічна різниця між соціальними комунікаціями і соціальною комунікацією. У цій
ситуації доводиться вдаватися до аналогій і міркувати за логікою речей відомих.
Слово в множині «комунікації», як факт вітчизняної мовної практики, поки що
вживається в одному значенні:
«1) Шляхи сполучення і транспорту. 2) Лінії зв’язку, мережі підземного міського
господарства» (Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука).
Так, цілком звично говорити про річкові, морські, повітряні комунікації; комунікації
можна прокладати під землею, до будинку тощо. У цьому контексті цілком допустимо
вживати слово і в однині: вони прокладають комунікацію; телефонна комунікація міста
тощо.
Що за поняття стоїть за цим словом насамперед у множині?
Зрозуміло, що мова йде про рукотворні, штучні канали, зв’язки, мережі, які
прокладаються між будинками, містами, установами і т. д. Ці комунікації обов’язково
забезпечують передачу чогось до споживачів. За передачу чогось до споживачів
відповідають певні підприємства, установи, особи, які підтримують комунікації у належному
стані, модернізують їх. Передача і функціонування каналів здійснюється за певною
технологією. В основі комунікацій лежить певна технологічна система (мережа). Споживач
розраховується за спожите. Такі комунікації мають матеріальний смисл, який лежить у
площині задоволення життєвих матеріальних потреб людей.
Цей аналіз значення слова «комунікації» змушує нас думати, що в словосполученні
«соціальні комунікації» словом «соціальні» актуалізується лише сфера застосування
комунікацій, тобто ми переходимо з матеріальної, технічно-виробничої, побутової сфери у
сферу соціальних стосунків, соціальної діяльності, соціальної взаємодії, соціального
регулювання. Тобто соціальні комунікації є протиставленням матеріальним, технічним
комунікаціям. Іншими словами, існує два види комунікацій: матеріальні, технічні і соціальні.
Відповідно, йдучи за логікою аналізу матеріальних комунікацій, соціальні теж є
артефактами — рукотворними, штучними, придуманими людьми, фахівцями. Тобто
створюється певна комунікаційна мережа-система між людьми, яка дозволяє їм щось
отримувати, споживати. Таким «товаром» споживання можуть бути різного роду відомості,
знання. Ця мережа технологічна. За її функціонування відповідають певні соціальні
інститути. Метою соціальних інститутів є забезпечення людей певними відомостями
соціального змісту, тобто соціально значущими знаннями, які можуть бути використані
людьми для задоволення їхніх потреб.
І матеріальне, і духовне забезпечення є основною метою виробників продукту —
матеріального чи духовного.
Принциповою є різниця у суспільній місії (глибинному смислі) для матеріальних й
соціальних комунікацій. Так, соціальні комунікації швидше, ніж матеріальні, будуть
спрямовані на формування громадської думки, виховання нового покоління, утворення й
підтримки громад, певних соціальних груп, організацій, рухів, партій, соціуму, суспільства.
Хоч, скажімо, формування загальної культури поведінки людей, їхній духовний розвиток
залежить і від рівня матеріальних комунікацій.
Певна конкретна соціальна комунікація, як і конкретна матеріальна, має аналізуватися в
своєму контексті: матеріальна — технічно-виробничому, соціальна — суспільному,
культурному, духовному. Оскільки комунікація (від лат. сommunico — об’єднувати, робити
спільним) спрямована на об’єднання, власне є процесом об’єднання, творення спільноти, то
природно, що онтологічно мова за соціальної комунікації має йти про духовне єднання, а не
матеріальне. У цьому певно що й криється вищий смисл кожної конкретної соціальної
комунікації та діяльності тих соціальних інститутів, які покликані забезпечувати соціальну
комунікацію. Іншими словами, кожна конкретна соціальна комунікація — це є спілкування,
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дане в умовах штучно створеної технологічної системи духовного єднання людей. До таких
систем належать: телевізійна мережа, радіомережа, газетно-журнальна система поширення,
бібліотечна мережа, архівна мережа, видавнича мережа, мережа інформаційно-довідкових
служб, мережа інтернет, система документації тощо.
Соціальна комунікація обов’язково має стратегічний характер, тобто по суті вона є
стратегічною. «…Це протилежність спонтанної комунікації. Стратегічна комунікація
передбачає застосування наукового підходу, зокрема проведення аналізу проблеми,
визначення мети, цільових груп, стратегії, методів і каналів, а головне — планованість і
результативність. Складовими процесу також повинні бути моніторинг та подальша оцінка
результатів» (Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади:
Навчальний посібник для державних службовців.— К.: ТОВ «Вістка», 2008.— С. 27).
Соціальна комунікація завжди є системним явищем. Комунікаційна система складається з
учасників комунікаційного процесу — обов’язково професійного комуніканта і споживача
відомостей, який вступає в усвідомлювані ним договірні стосунки з виробником і
поширювачем відомостей. Комунікаційна система ієрархічно вибудувана, тобто є топменеджмент системи, виконавці, підлеглі.
Соціальна комунікація завжди організована, має свої форми.
Соціальна комунікація передбачає виробництво такого продукту, який виступає
документом як для виробника, так і для споживача відомостей, має свої реквізити, ознаки,
місце в класифікації соціальнокомунікаційних продуктів, що зберігаються в інститутах
(носіях, сховищах) суспільної пам’яті (бібліотеках, архівах, документаційних центрах).
Соціальна комунікація тримається не тільки на морально-етичних засадах, а має й
звичаєву та офіційну правову основу.
Соціальні комунікації як публічне спілкування.
У цілому існує два види спілкування — приватне, персональне, міжособистісне,
індивідуальне і публічне. Соціальні комунікації належать звісно до публічного спілкування.
Воно має «груповий», суспільний характер. Публічність соціальних комунікацій є суттєвою
характеристикою їх.
Комунікаційні рівні публічності (рівні публічної комунікації) такі:
1. Соціальнорольовий рівень, коли особа, яка є представником певної соціальної групи,
спілкується з подібною собі особою, при цьому їхнє спілкування є публічним, наприклад:
переговори президентів. Кожна соціальна роль виражає інтереси своєї соціальної групи, їх
відстоює. Варіанти соціальнорольового спілкування:
а) соціальна роль спілкується з цілою групою;
б) соціальна роль спілкується «з усіма», «з народом» (це вихід за межі соціального рівня
публічної комунікації на масовий рівень спілкування — у позасоціальногруповій
комунікації).
До варіантів соціальнорольового спілкування можна віднести:
а) спілкування між соціальними ролями в одній соціальній групі
—
соціальнорольове внутрішньогрупове спілкування;
б) спілкування між соціальними ролями, що належать до різних соціальних груп —
соціальнорольове міжгрупове спілкування.
2. Соціальногруповий рівень, коли спілкування відбувається між малими соціальними
групами, що функціонують у суспільстві. Якщо соціальна група обирає за об’єкт спілкування
не іншу соціальну групу, а «всіх», «народ», тоді таке спілкування переходить у площину
масового спілкування (позасоціальногрупова комунікація). Механізмом соціальногрупового
спілкування все одно є соціальнорольове, тобто спілкування між соціальними групами
здійснюється через соціальні ролі.
3. Суспільний рівень. Це сфера функціонування соціальнокомунікаційних інститутів на
рівні великої соціальної групи, якою є суспільство. Суспільне спілкування включає
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комунікаційну діяльність як соціальних ролей, так і соціальних груп у межах одного
суспільства (внутрішньосуспільна комунікація). Існує комунікація між суспільствами, або
великими соціальними групами, наприклад, в умовах конфлікту — міжнародного,
міжнаціонального, етнічного, релігійного, історично-цивілізаційного (міжсуспільна
комунікація, міжцивілізаційна комунікація) (Ващенко І. В., Гиренко С. П. Конфлікти
великих соціальних груп: Навчальний посібник.— Харків: Бурун Книга, 2005.— 208 с.)
Якщо одне суспільство використовує засоби впливу на інше суспільство і розглядає його
як потенційну масу, яку необхідну «залучити» до свого соціального поля, підпорядкувати,
приручити, перемогти, виникає рівень масового спілкування як рівень виходу за межі своєї
великої соціальної групи (позасуспільна комунікація).
З точки зору адресності спілкування, з врахуванням ролі комуніката-об’єкта (суб’єкта,
реципієнта) спілкування, слід виділяти такі рівні публічної комунікації:
1. Персональне, особистісне спілкування, зорієнтоване на формування особистісних
структур (персональна, або особистісна комунікація).
2. Колективне, соціально зорієнтоване спілкування, пов’язане найчастіше з регуляторною
функцією у колективах, коли об’єктом спілкування є соціальна група (колективна
комунікація).
3. Масове спілкування на відміну від колективного рівня характеризується виходом
соціальної ролі або соціальної групи за межі «соціального», тобто соціальна роль або
соціальна група у ролі комуніканта не враховує соціальний статус об’єкта спілкування
(комуніката), яким є велика група людей, позбавлена свого соціального статусу.
Масове спілкування обов’язково є позасоціальногруповим, коли комунікант виходить за
межі своєї соціальної групи як її представник, відстоюючи її ідеї, погляди, залучаючи інших,
масу (народ, громаду) до «свого соціуму», перетворюючи їх на своїх прихильників,
створюючи «своє» соціальне поле.
Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.
Масова комунікація явище історичне й своїм корінням сягає ще неіндустріального часу
існування; головне в цьому явищі не стільки технологізація процесу спілкування (хоч вона є
суттєвим поштовхом до розвитку явища), як здатність людей володіти особливою формою
соціального зв’язку, який дозволяє окремим людям, що виражають інтереси або політичних
сил, або бізнесу, або релігійно-культурних осередків, або влади чи інших суспільних інститутів, впливати на інших людей, які є представниками різних соціальних груп чи є окремими
індивідами, для масифікації їхньої свідомості й керування поведінкою мас (Різун В. В. Теорія
масової комунікації.— К.— С. 55).
Особливістю масової комунікації, на відміну від міжособистісної та різних видів
соціальної комунікації (внутрішньопартійної, галузевої, наукової, релігійної й т. д.), є її
надособистісний та надсоціальний характер: спілкування відбувається без врахування
соціального статусу, становища в соціальних групах членів маси. Незалежно, хто де працює,
яке його становище в суспільстві,— всі об’єднуються в спільноти на основі певних
декларованих зразків фізичної й інтелектуальної поведінки, морально-етичних та
світоглядних принципів, які й складають систему масової свідомості як особливої, але
історично закономірної й неминучої форми людської психіки. При цьому на основі
деіндивідуалізації особистостей й нехтування їхнім реальним соціальним статусом
формується особливий соціальний суб’єкт — маса (Різун В. В. Теорія масової комунікації.—
К.— С. 56).
На відміну від соціальних груп, великих і малих, завжди якось організованих і
структурованих, маси — це принципово неорганізовані і неструктуровані суб’єкти
суспільного життя (Ольшанский Д. В. Психология масс.— СПб, 2001.— С. 18—19).
Аморфність, яка йде від нездатності до самостійного, системного, організованого (на
відміну від соціальних груп) утворення у порівнянні з організованістю кожного, хто складає
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масу, коли він існує окремо, є визначальною властивістю маси. Це створює враження, що
маса є статична, нерухлива і вичікує зовнішнього впливу для підтримки існування з боку
вожаків, ЗМК тощо.
Соціальні комунікації мають різні комунікаційні рівні публічності, проте масовий рівень
є найбільш притаманним їм. Питання про масове спілкування в системі соціальних
комунікацій залишається відкритим, проте очевидним є те, що масовий рівень виступає
рівнем формування «свого соціуму», своїх прихильників, формування «зручного»
соціального поля. Можливо, масове спілкування в структурі соціальних комунікацій має
тактичний характер: спочатку треба сформувати своє соціальне поле, а потім доносити
відомості до своїх соціальних ролей.
Структура дефініції соціальних комунікацій.
Таким чином, дефініція соціальних комунікацій має включати як обов’язкові елементи
поняття:
1) різні види організованої публічної інституціалізованої взаємодії (комунікаційної
діяльності) в суспільстві між соціальними інститутами й споживачами відомостей,
які продукуються, зберігаються та поширюються цими інститутами,
2) за допомогою комунікаційних технологій та технологічно визначених каналів,
способів і засобів зв’язку,
3) при наявності виробництва відомостей (соціальної інформації),
4) які створюються залежно від потреб, мети, завдань і стратегічно спрямовані на
формування соціального поля, громадської думки, впливають на прийняття рішень у
соціумі;
5) це такі види комунікаційної діяльності, які передбачають утворення суспільної
комунікаційної системи, що функціонує за законами спілкування і включає
соціальнокомунікаційні інститути, тобто такі соціальні інститути, які
спеціалізуються на комунікаційній діяльності.
Основними ознаками соціальних комунікацій є те, що вони:
 рукотворні, штучні, придумані людьми, фахівцями, є артефактами;
 технологічні;
 забезпечують функціонування ідей, відомостей, поглядів тощо (соціально
значущої інформації) у вигляді різного роду документів;
 стратегічні;
 системні;
 організовані;
 інституціалізовані й передбачають створення соціальнокомунікаційних інститутів
та наявність у них професіоналів;
 публічні;
 мають діяльнісний характер, перетворюють спілкування у комунікаційновиробничу діяльність;
 передбачають продукування ідей, відомостей, поглядів тощо у вигляді різного
роду творів (інформаційне виробництво);
 не можуть існувати без соціальної пам’яті;
 тримаються не тільки на морально-етичних засадах, а мають і правову основу.
Соціальні комунікації як інженерне вчення.
Явище комунікації є об’єктом вивчення багатьох наук — філології, соціології, психології,
філософії, політології та ін. Ніхто не сподівається, що з виникненням галузі науки «соціальні
комунікації» цей об’єкт мирно перейде з лона тих наук до нової наукової галузі. Спілкування
як явище завжди виступало й виступає знаряддям, способом, формою різних процесів,
поведінки, що вивчаються багатьма науками. Так, форми, види і зміст спілкування у різних
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соціальних групах безперечно буде цікавити соціологів, оскільки комунікація тут може
виступати соціальним маркером як для конкретної людини, так і для групи чи соціуму в
цілому. А вивчення механізмів мовлення у психолінгвістиці не може не охопити й вивчення
процесу спілкування, адже воно є природним середовищем для мовлення. Простий огляд
літератури в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського за пошуковими словами «комунікація» та «спілкування» дає перелік джерел
близько тисячі, серед яких дисертації, монографії, навчальні посібники з різних галузей
наукового знання. Проте це не є підставою вважати, що комунікація як явище не є
самодостатнім об’єктом дослідження. Проблема тут в іншому — в тому, що виділення цього
об’єкта відбулося через різні науки, що й спричинює непорозуміння серед науковців: то
наука про комунікацію має право на самостійне життя чи знання про спілкування повинне
належати якійсь науці? Україна пішла по шляху виділення окремої наукової галузі і
створення метатеорії на основі знань інших наук. У російській науці соціальні комунікації
знайшли місце в соціології культури (за УДК — універсальною десятковою класифікацією),
а здобувачі наукових ступенів отримують ступінь кандидата або доктора соціології.
Звуження питань комунікації до соціологічної проблематики звичайно невиправдане. Однак
не варто перебільшувати й самодостатність науки про соціальні комунікації як самостійної
галузі, оскільки де-факто ця наука залишиться дуже залежною від поняттєво-категоріального
апарату соціології, психології, філології, філософії тощо. Їй важко буде формувати свою
теорію через те, що основні комунікаційні категорії «комунікант» і «комунікат» в плані
аналізу їхньої поведінки, функціонування все-таки належатимуть соціології і психології.
Питання наукової кваліфікації соціальних комунікацій в деяких моментах є
принциповим. Той факт, що в Росії соціальні комунікації стали частиною соціології культури
призвело до того, що при індексуванні наукових статей, авторефератів, монографій,
дисертацій російські вчені кваліфікують соціальнокомунікаційні дослідження як
соціологічні. Пропонований у російському варіанті індекс 316.77 «соціальна комунікація»
входить у розділ «соціологія культури», а також «соціологія», що не зовсім відповідає логіці
поділу наукових сфер в Україні та й логіці розподілу наукових знань взагалі. Більш логічним
би вигляділо присвоєння соціальним комунікаціям індексу, наприклад, 315, що дало б
можливість на рівних правах розглядати соціальні комунікації, як і соціологію, у групі 3
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У чому ж самобутність соціальних комунікацій як вчення? В тому, що воно належить до
сфери інженерних вчень. Різниця між інженерними вченнями і наукою полягає в тому, що
наука передбачає продуктивну діяльність людини, спрямовану на отримання знань, якими
людство ніколи раніше не володіло, а інженерні вчення — репродуктивну діяльність, тобто
використання тих знань, які людству вже відомі (наприклад, для проектування будинків,
морських суден, приладів тощо). Будь-яке інженерне вчення — це насамперед питання
пошуку й розробки новітніх технологій та організація справи на основі технологій. Тобто
інженерні вчення завжди технологічно спрямовані. Соціальні комунікації — це не наука, це
вид соціальної (гуманітарної) інженерії, конструювання, побудови, організації соціальних
процесів, суспільної взаємодії тощо. У цьому випадку цілком зрозумілим та природним є
використання даних наук, які досліджують спілкування в контексті психологічної,
соціологічної чи іншої проблематик.
Статус інженерного вчення не принижує соціальні комунікації, але однозначно надає їм
статусу ремесла, професійної діяльності, фахівці якої виступають у ролі комунікаційних
технологів (комунтехнологів). Технологія соціального спілкування виступає різновидом
гуманітарних технологій, спрямованих на управління людиною, групами, суспільством і
суспільствами в плані налагодження соціальної взаємодії за допомогою передачі соціально
значущих знань.
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Таким чином, вчення про соціальні комунікації належить до таких вчень, як радіотехніка,
кораблебудування, машинознавство тощо, які на пострадянському просторі мають статус
технічних наук. Проте не будемо доводити цієї тези, оскільки соціальна інженерія у нас не
розглядається як технічна наука, яка зводиться поки що переважно до проектування
пристроїв. Цілком очікуваним є той факт, що соціальна інженерія займе достойне місце
серед технічних наук, які складатимуться з соціальнотехнічних та матеріальнотехнічних
наук.
Такий розвиток подій, однак, змушує нас дивитися на соціальні комунікації через призму
технологічного вчення. Соціальнокомунікаційні розробки мають включати насамперед
нові методи, методики, техніки, технології соціального комунікування залежно від
соціальних умов, соціальних суб’єктів, соціальних структур. У той же час архіважливим
питанням для побудови технологічних систем, ініціювання соціальнотехнологічних процесів
є питання матеріалознавче, яке у соціальній сфері складається зі знання про людину
(людинознавство на базі психології, психофізіології та інших суміжних наук) та знання про
соціальні структури, соціальні інститути і соціум в цілому (суспільствознавство на базі
соціології, історії, політології, бібліотекознавства, архівознавства тощо) та знання про
засоби, наприклад текстознавство, документознавство, книгознавство. Соціальне
матеріалознавство є невід’ємним атрибутом знання про соціальні комунікації.
Підхід до соціальних комунікацій як інженерного вчення має принципове значення для
розуміння організації соціальнокомунікаційної справи, підготовки кадрів, а також
проведення досліджень у цій сфері. Повертаючись до питання про індексацію наукових
текстів у галузі соціальних комунікацій, цілком логічно було б скористатися загальним
розділом УДК 007 (Activity and organizing. Information. Communication and control theory
generally (cybernetics). 'Human engineering', який цілком підходить до соціальних комунікацій
та до наукових спеціальностей цієї нової наукової галузі.
У розділі 007 є досить важливі для соціальних комунікацій як інженерного вчення
елементи опису:
activity and organizing: соціальні комунікації є обов’язково організованою активністю
(діяльністю);
information: основним засобом, що забезпечує соціальну взаємодію, є соціальна
інформація, тобто знання, відомості, ідеї, емоції тощо;
communication and control theory generally (cybernetics): якщо під кібернетикою розуміти
як теорію управління, то системи соціальних комунікацій являють собою по суті
кібернетичні системи;
'human engineering': соціальні комунікації завжди технологічні і належать до сфери
гуманітарних технологій, до сфери інженерних вчень, соціальної інженерії.
Тому для України цілком логічним буде індексування соціальнокомунікаційних розробок
як 007 з уточнювальними індексами, наприклад:
007 : 304 : 070 (преса)
007 : 304 : 659 (реклама, інформаційна робота, зв’язки з громадськістю)
007 : 304 : 659.1 (реклама)
007 : 304 : 659.3 (масова комунікація, інформування, висвітлення суспільних тем)
007 : 304 : 659.4 (зв’язки з громадськістю)
Поняття про соціальнокомунікаційні технології.
Технологіями називаються способи, прийоми, методи, процеси, засоби організації різних
видів діяльності особи і суспільства, теоретичні знання про ці способи і методи тощо. Технології є невід'ємною частиною культури народу, національної політики, оскільки держава тоді
сильна, коли вона володіє технологіями і дбає про їхній розвиток.
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Технології — це найвища форма прояву культури народу, це культура мислення, праці,
слова, дії; технологія — це науково виважений, вироблений поколіннями практиківспеціалістів і учених спосіб думання.
Однією з важливих ознак менталітету будь-якої нації є її соціально-психологічна
здатність до високої організації мислення й праці, тобто здатність до, у кращому розумінні
цього слова, технократичносгі думки й дії.
Будь-які людські технології є безумовно соціально-культурним, національно-історичним
явищем. По суті, будь-яка людська технологія є соціальною. Розвиток її надто залежить від
соціально-історичних передумов, зумовлений реальною соціально-політичною ситуацією, в
якій перебуває нація. Якщо говорити, наприклад, про історію технологій — це говорити про
історію діяльності народу, історію науково обгрунтованих поглядів на організацію різних
видів діяльності, історію способів, прийомів, засобів життєдіяльності народу.
З часом будь-які процеси зазнають змін. Причиною їх є виникнення нових способів і
прийомів організації виробничих процесів, таких способів і прийомів, які з погляду фахівців
стали більш досконалими та ефективними на основі меншої витрати часу, меншого
фізичного навантаження на людину під час роботи, більшої доцільності у застосуванні.
Глибинним, філософським критерієм доцільності є те, чи відповідає організація даного
виробничого процесу соціально-біологічним умовам життєдіяльності людини, чи не
суперечить виконувана людиною дія її людській, соціобіологічній сутності. Наприклад, той
факт, що людина для зведення свого житла має збирати будівельний матеріал, є природним,
як і для будь-якої істоти, інстинктивно закладеним у самій людині. Цей соціологізований
інстинкт ліг в основу розвитку, зрештою, великих будівельних індустрій. Але якщо людина
для зведення житла повинна вручну розробляти величезні каменоломні і, як мурашка,
тягнути кам'яні брили для свого дому, людина вступає в конфлікт як зі своєю внутрішньою,
так і навколишньою природою, оскільки під тягарем великого каменя губиться смисл буття
людини: не камінь для людини, а людина для каменя! Людина виступає або лише знаряддям
добування каміння, або психічно й фізично спустошеною істотою через непідсильну їй
працю, для якої мета побудувати дім стає майже нереальною, оскільки більшу частину свого
життя їй треба присвятити добуванню каменю.
У цій поетичній, образній формі вираження природної сутності людського буття захована
велика сила технологічного прогнозу і розвитку: технологічно перспективними завжди є ті
виробничі процеси, які явно або приховано конфліктують з природою людини.
Комунікаційні технології у суспільстві як соціологізовані способи і процеси передачі
відомостей, знань, на відміну від природних, є певним чином громіздкими, уповільненими
процесами через низький рівень автоматизації, диспропорцію між здатністю вводити і
виводити інформацію, неспроможність оперативно переробляти і видавати великі
інформаційні масиви, фіксувати їх на паперових чи інших носіях. Відкритість і свідома
регульованість комунікаційних процесів у суспільстві, з одного боку, є позитивним фактом,
бо дозволяє робити селекцію фактів, визначати канали їх поширення тощо, тим більше, що
комунікаційні потоки у певному соціумі завжди суспільно регульовані, і в цьому полягає сам
механізм розвитку й існування соціальних комунікаційних систем, де різні суспільні
інститути — від особи до певного соціального колективу — впливають на формування потоків передачі даних. А з іншого боку, є негативним явищем, оскільки стороннє втручання в
сокровенне комунікаційних процесів не завжди є коректним, буває надто суб'єктивним.
Будь-яка технологія передбачає предмет праці (предмет технологічного впливу, технологічний об'єкт), засоби праці (технологічні засоби), носія технологічних функцій (працівника,
колективу тощо), рівень технологічного розвитку суспільства. Вона має безпосередній вияв у
структурі виробничого процесу (технологічному процесі) .
Таким чином, будь-яка технологія передбачає наявність певної технологічної системи у
вигляді теоретичних або фізичних моделей. Сфера соціального комунікування передбачає
таку модель організації праці, в основі якої лежить поняття про суспільну комунікаційну
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систему (СКС). СКС називається технологічна система, яка включає певну соціальну
структуру як носія функцій комуніканта, об’єкт (суб’єкт) впливу — комуніката та засоби
впливу (медіа тощо).
Для технологічних систем важливою є технологічна культура. У нашому випадку для
СКС — це комунікаційна культура, зокрема медіакультура суспільства, що передбачає,
зокрема, медіаосвіту (медіапросвіту).
Журналістика в системі соціальних комунікацій.
Журналістика як творчо-виробнича сфера в системі соціальних комунікацій посідає чи не
найголовніше місце. Це пов’язано з тим, що журналістські інституції щоденно й щохвилинно
продукують та поширюють через медіа великі обсяги відомостей. Ці інституції виступають
так званими масовоінформаційними виробниками. Без сумніву журналістська справа в
контексті суспільної комунікації належить до соціальної інженерії, оскільки виробництво
масового продукту хоч і носить саме по собі творчо-авторський характер (у ролі автора може
виступати і цілий колектив), пов’язане перш за все з продукуванням творів, однак
журналістський твір завжди включений в комунікаційну систему: він розрахований на
споживання медіааудиторією, чинить на неї вплив, цей вплив має планований характер якщо
не на рівні автора, то обов'язково на рівні медійного топменеджменту або інших суспільних
служб, організацій, які відповідають за діяльність мас-медіа.
Таким чином, з точки зору соціальнокомунікаційного вчення журналістика є продуктом
масовоінформаційного виробництва, який виступає засобом соціальної взаємодії.
Медіавиробництво «працює» на рівні масового спілкування. Чи то виражаючи інтереси
певних соціальних груп, суспільства в цілому, чи то будучи виразником поглядів самої
«четвертої влади», журналістика завжди виходить за межі «свого професійного соціуму» і
працює для всіх, для громади, створюючи тим самим певне соціальне поле для людей, таке
соціальне поле, в якому кожен приймає ті рішення, які обумовлює це соціальне поле.
Представники медіакомунікації як виду соціального спілкування мають бути тим
соціальнокомунікаційним інститутом, який в суспільній комунікаційній системі виконує
роль виробника продукту «на замовлення», тобто іти від інтересів медіааудиторії і
пропонувати той продукт, що задовольняє її. У той же час соціальні комунікації
передбачають участь таких споживачів медіапродукту, які у свою чергу є активними
суб’єктами споживання, а не пасивними об’єктами «зливу інформації». Таким чином, в
суспільній комунікаційній системі міняється роль медіа і передбачається висока
медіакультура споживачів журналістських матеріалів. Громада, як споживач медіапродукту,
має у свою чергу бути організованою, структурованою, повинна стати громадянським
суспільством, здатним виражати і відстоювати свої запити до медіа.
Чи не зміниться роль журналістики в суспільстві через це, чи залишаться медіа засобами
масової інформації? Питання не просте.
Соціальнорольова, соціальногрупова чи
загальносуспільна (громадянське суспільство) адресність медіа, яку породжують соціальні
комунікації переводить спілкування з масового рівня на рівень особистості чи колективу.
Безперечно, журналістика розвинутого громадянського суспільства відрізняється від
журналістики тоталітарного режиму, де масове спілкування є основним середовищем
журналістики. Проте не варто себе втішати тим, що в громадянському суспільстві раз і
назавжди буде покінчено з «масовою природою» людини. Ніхто і ніколи цю природу не
зможе відмінити. Масовий рівень спілкування інтегрується в спілкування персональне та
колективне, стане тактичним засобом формування свідомого мікросоціуму чи групи
особистостей. Тобто за призначенням та формою журналістика громадянського суспільства є
особистісно чи соціально зорієнтована, але фактично вона почасти залишатиметься
відточеною, вишуканою формою масифікування людини з метою включення її у конкретні
свідомі соціальні групи. Ця ситуація породжена тим, що сам по собі соціальний інститут
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журналістики по суті не змінює своєї технології, свого виробництва і працює «на масу».
Інакше, якщо журналістика зміниться зсередини, вона перестане бути журналістикою.
Отже, як підсумок, можна констатувати той факт, що в системі соціальних комунікацій
журналістика набуває особливого статусу, принаймні вона переходить з відкритого
масовокомунікаційного середовища до середовища формування особистісних структур,
соціальних груп з «вмонтованим» у свою діяльність сильним компонентом масового
спілкування.
Науки про соціальні комунікації.
Чи може соціальна інженерія та інженерне вчення бути власне об’єктом вивчення й
дослідження? Звичайно. Інженерне вчення як об’єкт вивчення лежить в освітній площині і є
основою для підготовки кваліфікованих кадрів. Продукти соціальної інженерії та діяльність
на застосування інженерних знань можуть у свою чергу ставати об’єктом дослідження і
формувати науку про соціальну інженерію, яка досліджує поведінку, функціонування й
саморозвиток інженерних систем (пристроїв, засобів, кібернетичних систем тощо).
Соціальнокомунікаційні науки нині мають ще претензійну назву, бо поки що це аспекти
соціальноінженерного вчення, яке використовує дані психології, соціології, філології,
політології.
Що ж може бути об’єктами дослідження в науці про соціальні комунікації?
По-перше, будь-який вид соціальної комунікації в цілому може підлягати дослідженню
як з точки зору становлення цього виду (історичний підхід для вивчення становлення виду
соціальної комунікації); з’ясування суспільної природи та форм існування соціальної
комунікації й кожного її виду залежно від суспільно-політичних умов тощо (онтологічний
підхід); дослідження функціонування компонентів, елементів, складників кожного виду
соціальної комунікації та взаємозв’язків між ними (системний підхід); дослідження вияву
того чи іншого виду соціальних комунікацій залежно від вибору конкретних суспільнополітичних умов серед наявних альтернативних умов, чинників (інформаційний підхід).
По-друге, можна виділити ряд актуальних вже на сьогодні питань для
соціальнокомунікаційних досліджень, наприклад: інституціалізація, морфологізація,
ієрархізація громади як суб’єкта-комуніката соціальних комунікацій; формування суб’єктносуб’єктного підходу в системі соціального комунікування; протидія та ризики в соціальній
комунікації, а саме ризики, які спричинені пасивністю суб’єкта-комуніката; вивчення
механізмів перетворення суб’єкта-комуніката на об’єкта; формування загальної, політичної,
медійної культури у членів громади як способу боротьби з пасивністю громади. Так,
формування виду соціальної комунікації в системі влада-громада передбачає активну роль
громади, становлення громадянського суспільства.
Соціальнокомунікаційний підхід до явищ.
Формування нової галузі науки без сумніву категорично поставило питання про новий
методологічний підхід в науці в цілому. Ім’я цьому підходові визначено —
соціальнокомунікаційний підхід, так як історики сповідують історичний підхід до явищ,
біологи — біологічний, фізики — фізичний, філософи — філософський. Одне й те саме
явище, потрапляючи в лоно якоїсь науки, отримує підхід цієї науки до його дослідження.
Так, слово у філології буде розглядатися з точки зору його будови, змісту, функції; у
психології — з точки зору засобу впливу або вираження психічної діяльності; у соціології як
маркер для розмежування соціальних ролей чи груп і т. д.
Важливим для нас, як переважно вчених-журналістикознавців, є розуміння зміни
наукового середовища вивчення журналістських матеріалів. Філологічний підхід до
журналістського тексту — це одна наукова парадигма опису тексту як об’єкта дослідження,
соціальнокомунікаційний підхід — зовсім інша парадигма.
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Соціальнокомунікаційний підхід — це підхід, який передбачає аналіз явищ в контексті
суспільної взаємодії соціальних інститутів, засобів, соціальних ролей.
Переосмислення звичних явищ з точки зору соціальних комунікацій — це включення їх в
систему інформаційної соціальної взаємодії: як журналістика впливає на соціум, як
бібліотеки формують суспільство і т. д. Таким підходом ми зможемо відрізняти науку
соціальні комунікації від інших наук — філологічних, історичних, педагогічних і т. д. Так,
аналіз тематики видань поза дослідженням її залежно від сприймання в соціумі та поза
вивченням впливу цієї тематики на соціум так і залишиться філологічним дослідженням,
можливо історико-філологічним. Соціальнокомунікаційний підхід до тематики видань
передбачає не просто опис змісту цієї тематики, а дослідження функціонування її в соціумі,
впливу на соціум, залежності від соціуму.
Соціальнокомунікаційна парадигма принципів дослідження явищ обов’язково включає:
1) вивчення явища в контексті суспільної взаємодії суб’єктів спілкування;
2) визначення функціонального статусу явища в цьому контексті взаємодії;
3) визначення залежності явища від мети, завдань і характеру суспільної взаємодії.
Соціальнокомунікаційний
підхід
у
науці
висуває
вимогу
щодо
опису
соціальнокомунікаційний методів досліджень. Безперечно, це мають бути в першу чергу
загальнонаукові методи, пристосовані до умов нової наукової галузі. По-друге, це мають
бути спеціальні методи, які базуються на розумінні соціальної взаємодії між суб’єктами
спілкування. До таких спеціальних методів слід віднести інформаційний метод дослідження,
який є не просто методом, а є особливим методологічним підходом до вивчення соціальних
комунікацій.
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