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"Розвиток поняття змісту та структури процесу
комунікаційної діяльності в економіці"
Дослідження комунікаційного процесу як елементу соціальноекономічної системи набуває все більшого значення як у світовій
практиці, так і в Україні, особливо в умовах розвитку інформаційного
суспільства. Автором було розглянуто існуючі в менеджменті й економіці
наукові підходи до моделювання процесу комунікації. Відмінності в
підходах до визначення поняття "комунікація" лежать в основі
відмінностей зображення структури комунікаційного процесу. Автором
розподілено існуючі моделі комунікації на три класи: класичні, лінійні й
нелінійні моделі, зроблено порівняльний аналіз їх елементів. Класичний і
лінійний підходи до моделювання комунікаційних процесів мають
незаперечну перевагу – це простота подання механізму комунікацій.
Однак ця перевага є й основним недоліком. По-перше, очевидною
проблемою класичної й лінійної моделей є припущення, що комунікація
відбувається тільки в одному напрямі: від відправника до одержувача.
По-друге, розглядається тільки одне повідомлення в процесі комунікації.
По-третє, відповідно до цих моделей, вважається, що саме повідомлення
визначає початок і кінець комунікації. По-четверте, розглядається, що
комунікація здійснюється тільки однією людиною, яка звертається до
іншої. Це, на думку автора, є штучним спрощенням.
У публікації зроблений висновок про необхідність використання
мотиваційно-діяльнісного підходу під час вивчення процесу комунікації в
економіці. В основі будь-якої комунікаційної діяльності лежить категорія
"слово" (або повідомлення, інформація). Але є й інші ключові питання
сучасного вивчення комунікацій: хто, що і як забезпечує поширення
інформації. Автор вважає, що процес комунікації повинен бути
розглянутий з погляду мотиваційно-діяльнісного підходу й потреба
повинна вважатися первинним етапом процесу комунікації. Таким чином,
логічним стане розгляд процесу комунікації як потребово-орієнтованої,
де пріоритетом є задоволення потреб і досягнення стану задоволення в
результаті виробництва й споживання комунікацій. У результаті автором
удосконалено модель комунікацій, введено категорії "потреба" і
"виробничий цикл", а модель розглядається в аспекті процесів виробництва
комунікаційних продуктів і формування комунікаційного капіталу.
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