
обов'язкова умова отримання доменного імені і скорочення цих витрат не представля-
ється можливим у силу специфіки Internet-середовища.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Розглянуто поняття «комунікація» з погляду різних підходів: лінгвістичного, філо-
софського, соціального, психологічного й економічного. Сформульовано поняття «ко-
мунікація» з урахуванням різних трактувань виділених підходів.

Рассмотрено понятие «коммуникация» с точки зрения различных подходов: лингвис-
тического, философского, социального, психологического и экономического. Сформу-
лировано понятие «коммуникация» с учетом различных трактовок выделенных под-
ходов.

The concept "communications" is considered from the point of view of the various approach-
es: linguistic, philosophical, social, psychological and economic. The concept "communica-
tions" is formulated in view of various treatments of the selected approaches.

У сучасному розумінні маркетинг розглядають як глобальну функцію
управління підприємством, що включає управління виробництвом, персоналом,
фінансами, інформацією і комунікацією [1].

На підставі аналізу поняття «комунікація» можна створити класифікацію
основних підходів до визначення даного терміна.

Існують такі підходи до визначення терміна «комунікація»: лінгвістич-
ний, філософський, соціальний, психологічний, економічний.

Відповідно до лінгвістичного підходу «комунікація» є процесом фізично-
го і соціального обміну інформацією між суб’єктами інформаційного простору з
використанням певних знаків.

Згідно з філософським підходом, комунікація – це процес обміну інфор-
мацією між суб’єктами інформаційного простору за допомогою певної інтенції
(інтенція – передача інформації за допомогою комплексного використання мо-
ви, жестів, поз, емоцій, погляду, манери спілкування та їх адекватне сприйняття
одержувачем).

Соціальний підхід дає таке визначення комунікації: комунікація – це соціаль-
на взаємодія людей на основі змістовного обміну інформацією між ними, ство-
рення умов для нормального існування людини, культури і суспільства в цілому.

Згідно з психологічним підходом комунікація – це процес обміну пси-
хологічною енергією між суб’єктами інформаційного простору, який ґрунту-
ється на системі обміну інформацією між людьми під час спілкування.

Розгляд поняття «комунікація» у межах лише лінгвістичного, соціально-
го і психологічного підходів є недостатнім для потреб підприємницької діяль-
ності через його однобокість. Комунікація – це не тільки обмін інформацією
між суб’єктами інформаційного простору за допомогою слів і знаків (у лінгвіс-
тиці), але і соціальна взаємодія (у соціології), і психологічна енергетика відп-
равника й одержувача інформації (у психології). Отже, можна сказати, що ко-
мунікація – це явище суспільного життя, його невід’ємний елемент, сутність
якого полягає у веденні розмови, формуванні вітання та аспектів поведінки
людини, безпосереднього спілкування. Комунікацію можна визначити як про-
цес передачі емоційного та інтелектуального змісту.

В економічній літературі комунікація означає в більшості випадків об-
мін інформацією між людьми для формування ділових відносин. З економічної
точки зору комунікацію розглядають як обов’язковий інструмент управління підприєм-
ством. Тому, відповідно до економічного підходу, комунікація – це процес
обміну інформацією між людьми для формування відносин.

У широкому розумінні термін «комунікація» означає зв’язок, спілку-
вання, яке охоплює всі процеси людської діяльності.

Таким чином, комунікація – це процес обміну за допомогою різних спо-
собів зв’язку, знаків і символів з метою створення двостороннього психологіч-
ного контакту й умов для нормального функціонування людини, організацій та
суспільства в цілому. Таке визначення поняття «комунікація» дозволяє
об’єднати різні його трактування з урахуванням виділених підходів.
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ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК НАУКИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організації (підприємства) створюють і підтримують зв'язки з громадськістю:
споживачами, конкурентами, урядами, акціонерами і кредиторами, місцевим насе-
ленням, міжнародною спільнотою. Метою діяльності у сфері зв’язків з громадськіс-
тю є управління образом компанії. Ефективне управління у сфері зв’язків з громадсь-


