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теорії комунікацій в уПравлінні Промисловими ПідПриємствами:  
Переваги та недоліки
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УДК 658.3 : 005.96

Тертичко Т. В. Теорії комунікацій в управлінні промисловими підприємствами: переваги та недоліки
У статті окреслено проблему гострої необхідності підвищення ефективності процесів комунікації на підприємствах України. Обґрунтовано 
необхідність дослідження існуючих напрацювань українських і закордонних учених у даній галузі. Виконано аналіз основних теорій комунікації в 
управлінні промисловими підприємствами. Досліджено основні визначення поняття «процес комунікації», встановлено етапи даного процесу 
в загальному вигляді та на підприємстві зокрема. Вивчено еволюцію моделей комунікаційного процесу, починаючи від найперших і закінчуючи 
сучасними. Виявлено їх переваги та недоліки. Встановлено, що основним недоліком даних моделей комунікації є недостатня врахованість фак-
торів практичної та економічної ефективності процесу комунікації на підприємстві. Проаналізовано сучасні канали процесу комунікації з точки 
зору походження та ступеню використання на підприємствах. Обґрунтовано переваги одних каналів процесу комунікації над іншими. Окреслено 
перспективи подальших досліджень.
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предприятиями: преимущества и недостатки
В статье обозначена проблема острой необходимости повышения 
эффективности процессов коммуникации на предприятиях Украины. 
Обоснована необходимость исследования существующих наработок 
украинских и зарубежных ученых в данной области. Выполнен анализ 
основных теорий коммуникации в управлении промышленными пред-
приятиями. Исследованы основные определения понятия «процесс 
коммуникации», установлены этапы данного процесса в общем виде и 
на предприятии в частности. Изучена эволюция моделей коммуника-
ционного процесса, начиная от самых первых и заканчивая современ-
ными. Выявлены их преимущества и недостатки. Установлено, что 
основным недостатком данных моделей является недостаточная 
учитываемость факторов практической и экономической эффектив-
ности процесса коммуникации. Проанализированы современные кана-
лы процесса коммуникации с точки зрения происхождения и степени 
использования на предприятиях. Обоснованы преимущества одних ка-
налов процесса коммуникации над другими. Обозначены перспективы 
дальнейших исследований.
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The article marks out the problem of sharp necessity of increase of effec-
tiveness of communication processes at Ukrainian enterprises. It justifies a 
necessity to study the existing developments of Ukrainian and foreign sci-
entists in this field. It conducts analysis of main theories of communication 
in managing industrial enterprises. It studies main definitions of the “com-
munication process” notion, and establishes stages of this process in general 
and at an enterprise in particular. It studies evolution of models of the com-
munication process, starting with the very first ones and finishing with the 
modern ones. It reveals their advantages and disadvantages. It establishes 
that the main disadvantage of these models is insufficient accountability of 
factors of practical and economic efficiency of the communication process. It 
analyses modern channels of the communication process from the point of 
view of origination and degree of use at enterprises. It justifies advantages of 
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Key words: process of communication, effectiveness of communications at an 
enterprise, communication theories.
Pic.: 3. Bibl.: 16. 

Tertychko Tetiana V.– Applicant, Department of Business Economics, Natio-
nal Mining University (pr. K. Marksa, 19, Dnіpropetrovsk, 49027, Ukraine)
E-mail: tatiana.tertychko@gmail.com

У сучасних умовах постає необхідність обробля-
ти все більшу кількість інформації, що звичайно 
впливає на діяльність промислових підприємств. 

Засобом поширення цієї інформації на підприємстві є 
комунікаційні процеси, що склалися. Сьогодні інформа-
ція перетворилась на найважливіший ресурс, а її велика 
кількість та швидкість оновлення ставить перед керів-
никами підприємств завдання щодо здійснення постій-
ного обміну інформацією, тобто процесів комунікації, 
у найефективніший спосіб. Динамічне середовище,  
в якому функціонують підприємства, вимагає постійно-
го зростання ефективності внутрішніх і зовнішніх кому-
нікацій. Таке зростання може бути досягнуто шляхом 

оптимізації існуючих видів і каналів комунікації, що, 
окрім іншого, приведе до більш раціонального наванта-
ження на людські ресурси. Таким чином, проблема під-
вищення ефективності процесів комунікації на промис-
ловому підприємстві є актуальною.

Різні аспекти та складові частини процесу кому-
нікації на підприємстві досліджувалися в роботах таких 
українських вчених, як Л. П. Піддубна [2], В. М. Панасюк 
[3], Т. І. Лук’янець [7], Т. О. Примак [13], Н. І. Яловега [14], 
В. А. Ільганаєва [16] і у працях таких зарубіжних дослід-
ників, як У. Нарула [6], Р. Сабітов [5], Б. Мільнер [11] та 
інших. Більш глибокий аналіз їх праць з метою виявлення 
особливостей різних теорій, переваг і проблемних питань 
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буде викладено далі. У цілому, враховуючи транзитивний 
період розвитку економіки України, можна стверджува-
ти, що в інформаційно-комунікаційній сфері управління 
підприємством накопичилося багато практичних за-
вдань, які потребують наукового обґрунтування. 

Серед цих практичних завдань можна виокремити 
такі: потребує аналізу економічна ефективність проце-
су комунікації на промисловому підприємстві та шляхи 
оптимізації даного процесу з точки зору більш раціо-
нального використання людських ресурсів. Також при 
плануванні фонду робочого часу на підприємствах не 
враховуються норми робочого часу, який витрачається 
на здійснення процесу комунікації, що призводить до 
перевантаження працівників та, у свою чергу, унемож-
ливлює оперативне та якісне виконання їх безпосеред-
ніх обов’язків. Задля підвищення ефективності комуні-
кацій на підприємствах перш за все потрібно глибоко 
проаналізувати існуючі розробки в цій сфері. 

Таким чином, метою досліджень, результати яких 
викладено у даній роботі, є проведення аналізу основ-
них теорій комунікацій в управлінні промисловими під-
приємствами, обґрунтування переваг і недоліків даних 
теорій та визначення невирішених питань, які, у свою 
чергу, складуть основу для виявлення напрямів удоско-
налення теоретико-методологічних засад і методичних 
підходів до управління комунікаціями на промисловому 
підприємстві.

Дві наукові платформи для управління процесом 
комунікації на промисловому підприємстві обу-
мовлені історією розвитку економічної думки: 

одна з них відноситься до англосаксонської моделі рин-
кової економіки, інша – до соціал-ліберальної моделі. 
Перша платформа характеризується такими ознаками, 
як свобода слова, потік інформації знизу догори, ураху-
вання поглядів структурних підрозділів, гнучкість, про-
зорість тощо. Соціал-ліберальна платформа передбачає 
втручання певного центрального органу, яким частіше 
за все виступає держава. Це позначається також на про-

цесі комунікації всередині підприємств, які функціону-
ють у даній моделі. Це, перш за все, потік інформації та 
вказівок згори донизу, жорсткість, обмежений вплив 
структурних підрозділів на управлінців підприємства. 
Особливості цих двох платформ чинять вплив на орга-
нізацію процесів комунікації на підприємствах.

Існує багато підходів до визначення процесу кому-
нікації, серед яких найпоширенішими є лінгвістичний, 
філософський, психологічний, соціальний, економічний 
та маркетинговий. 

У загальному вигляді процес комунікації визна-
чається як процес обміну інформацією між людьми [1]. 
Соціологія та психологія визначають процес комуні-
кації як процес обміну та передачі емоційного та інте-
лектуального змісту [2]. Філософи визначають процес 
комунікації як категорію філософії [9], що є смисловим 
та ідеально-змістовний аспектом соціальної взаємодії 
людей [10]. З позиції маркетингового підходу процес 
комунікації є зв’язком між учасниками ринку, такими 
як споживачі, посередники, постачальники, який має 
на меті забезпечити ефективне ведення господарської 
діяльності та посилення впливу на ринок [14, 15]. Це 
також спілкування з потенційними споживачами про-
дукції підприємства [16]. 

З точки зору економіки процес комунікації є засо-
бом розвитку системи надання інформації, її передачі ве-
ликій кількості осіб всередині підприємства та його меж-
ами [11]. Це також процес обміну інформацією між керів-
ником, підрозділами і окремими працівниками, що має на 
меті допомагати у прийнятті управлінських рішень [12]. 

Таким чином, можливо систематизувати поняття, 
що охоплює процес комунікації на підприємстві (рис. 1).

Однак надані визначення не враховують такого 
важливого аспекту, як економічна ефективність про-
цесу комунікації на підприємстві. Адже для підвищення 
конкурентоспроможності підприємство змушене опти-
мізувати свою діяльність таким чином, що всі процеси, 
які відбуваються, мають бути націлені на якомога біль-
ший результат за якомога менші ресурси. 

Рис. 1. Підходи до визначення процесу комунікації на підприємстві
Джерело: розроблено автором.
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Також дослідники [3,7] виділяють декілька етапів 
процесу комунікації на підприємстві. Це: 

 поява певної ідеї, концепції майбутнього повідо-
млення та її уточнення відправником повідом-
лення; 

 набуття повідомленням інформаційних харак-
теристик; 

 формалізація повідомлення;
 кодування повідомлення; 
 визначення каналу передачі повідомлення; 
 передавання повідомлення відправником; 
 перевірка проходження повідомлення; 
 декодування повідомлення;
  імплементація повідомлення; 
 здійснення відповідних управлінських рішень. 

На кожному з цих етапів можуть виникати чин-
ники негативного впливу на комунікаційний процес, 
які призводять до неправильної передачі повідомлення 
відправником отримувану. Серед основних видів таких 
чинників виділяють естетичні, інтелектуальні, емоційні, 
соціокультурні. В узагальненому вигляді вони представ-
лені на рис. 2. У цілому при організації роботи на підпри-
ємстві є вкрай необхідним побудувати процес комунікації 
таким чином, який би, з одного боку, враховував бар’єри, 
що можуть виникнути під час обміну інформацією, а з 
іншого – максимально нівелював би подібні перешкоди. 

Також виділяють декілька моделей процесу кому-
нікації. Перша така модель належить Аристотелю [4] та 
налічує три елементи: оратора, промову та слухача. Аме-
риканський дослідник Г. Лаcуел [5] розширив модель і за-
пропонував такі компоненти: комунікатор, повідомлен-
ня, канал, одержувач, ефект. Недоліком моделі Ласуела 
є відсутність зворотного зв’язку, тобто вона представляє 
собою монолог. Ідеї щодо вирішення цієї проблеми пред-
ставлені у моделі Шеннона-Уівера [2], яка побудована за 
аналогом телефонного зв’язку. Дана модель процесу ко-
мунікації складається з таких елементів, як комунікатор, 
прилад для кодування інформації, канал для передавання 
інформації, прилад для декодування інформації та ре-
ципієнт. При цьому, на думку дослідника, процес кому-
нікації зазвичай оточений поміхами або «шумом», і для 
подолання цієї проблеми учасники процесу комунікації 
змушені доводити кількість інформації, що підлягає об-
міну, до максимуму. М. де Флер [6] дещо розвинув модель 
Шеннона-Уівера та запропонував замикати ланцюг між 
реципієнтом і комунікатором, остаточно впровадивши 
зворотній зв’язок. Подальші дослідження в цьому напрямі 
зосереджувалися на поглибленні та уточненні деяких еле-
ментів вже існуючих моделей. Тут варто відмітити моделі 
процесу комунікації У. Шрамма та Ч. Осгуда, Б. П. Мо-
розова, П. Лазарсфсльда та Б. Берельсона, модель Берло 
(SMCR) і модель Гербнера (рис. 3).

Рис. 2. Чинники негативного впливу на процес комунікації на підприємстві
Джерело: розроблено автором за [7, 8, 9].
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Рис. 3. Модель процесу комунікації Гербнера 
Джерело: [6].
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У модель Гербнера введені такі елементи, як дже-
рело комунікаційного процесу, що реагує на ситуацію 
або подію через певні канали. Зміст і наслідки комуні-
кативного акту виражені в певній формі та контексті. 
Модель підкреслює важливість ефектів і контексту в 
процесі комунікації. 

Велика кількість моделей процесу комунікації свід-
чить про те, що дослідження ефективності ко-
мунікацій є вкрай актуальними та необхідними. 

Також чітко простежується еволюція даних моделей від 
занадто спрощеної моделі Аристотеля до складних ба-
гатофакторних моделей, що з’явилися у XX сторіччі. Та-
ким чином, побудова процесу комунікації на підприєм-
стві, який би підсилював і сприяв досягненню цілей та 
завдань підприємства, а не навпаки ослаблював його та 
був причиною нераціонального використання робочого 
часу та джерелом непорозумінь, є гострим питанням на 
порядку денному сучасного керівника. 

До того ж, недостатня висвітленість ефективності 
процесу комунікації на підприємстві, як практичної та й 
економічної, є недоліком моделей, що вивчалися. 

Також у рамках дослідження автором вважається 
за потрібне висвітлити канали комунікації на підпри-
ємстві. У загальному вигляді під каналом комунікації 
мається на увазі засіб передачі інформаційного повідо-
млення особисто, письмово через технічні засоби зв'язку 
та інший маршрут, який використовується для передачі 
повідомлень [16]. Існує досить велика кількість каналів 
комунікації, проте їх первинна класифікація базується 
на такому показнику, як походження каналу. Це похо-
дження може бути природним або штучним. При цьо-
му існує лише один природний канал комунікації – це 
усне спілкування. Проте з ходом еволюції і розвит ком 
економічних відносин суспільство створювало все біль-
ше штучних каналів комунікації. Штучні канали кому-
нікації також можна розділити на два типи: документні 
та електронні канали комунікації. Підприємства Укра-
їни наразі використовують усі типи комунікацій. Так, 
усні комунікації представлені у вигляді нарад, засідань, 
п’ятихвилинок тощо. Документні комунікації знаходять 
своє відображення у наказах, службових записках, зві-
тах. Електронні комунікації – це телефонні перемовини, 
спілкування за допомогою електронної пошти та спеці-
алізованих комп’ютерних програм. 

Через те, що підприємства стоять перед гострою 
необхідністю розвитку та покращення процесу комуні-
кації, увага в першу чергу падає саме на штучні канали 
комунікації. І перш за все – на електронні канали. По-
перше, ці канали не є стихійними, їх простіше тримати 
під контролем і стежити за їх ефективністю – як прак-
тичною, так і економічною. Водночас на відміну від до-
кументних вони є набагато більш динамічними з точки 
зору швидкості передачі інформації, проте мають всі їх 
переваги, такі як можливість зберігання, неодноразово-
го використання тощо. У даному випадку підприємства 
стикаються з дилемою необхідності вкладання великих 
ресурсів у запровадження корпоративних електронних 
засобів комунікації, які б майже замінили необхідність 
очного спілкування. Проте недоліки традиційних про-

цесів комунікації, що використовують усні та документ-
ні канали, такі як необґрунтованості робочого часу, 
вплив особистих стосунків на професійну діяльність, 
брак інформації, неможливість встановити авторство 
на організаційну інновацію тощо, мають ще більший не-
гативних вплив на діяльність підприємства порівняно із 
необхідність вкласти грошові ресурси. 

ВиСНОВКи
На основі проведених досліджень було проаналі-

зовано основні теорії комунікації в управлінні промис-
ловими підприємствами, серед яких був зроблений ана-
ліз існуючих визначень поняття «процес комунікації», 
встановлені етапи даного процесу. У ході дослідження 
було встановлено існування певної кількості чинників 
негативного впливу на процес комунікації в рамках про-
мислового підприємства, які необхідно враховувати, 
по-перше, при побудові ефективної системи комунікації 
на підприємстві. Також були досліджені моделі комуні-
каційного процесу, починаючи від найперших і закінчу-
ючи сучасними. Було виявлено їх переваги та недоліки. 
Водночас був виконаний аналіз каналів комунікації, що 
використовуються на підприємствах, і встановлено, які 
з них є більш і менш ефективними. У цілому, на думку 
автора, у сучасних теоріях комунікацій недостатньо ви-
світлений компонент економічної ефективності проце-
су комунікацій на підприємствах. Хоча в умовах конку-
рентного середовища саме економічна ефективність усіх 
робочих процесів, що відбуваються на підприємствах,  
є мірилом їх ринкового успіху. 

Перспективою подальших досліджень у цьому на-
прямі є пошук шляхів підвищення ефективності проце-
сів комунікації на підприємствах України та визначення 
їх економічною ефективності.                    
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