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ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Розглянуто питання розробки теорії документальних комунікацій у 

вітчизняному документознавстві. Досліджено комунікації взагалі та 

соціально-інформаційні комунікації зокрема, у розрахунку на їхнє 

використання для характеристики документальної комунікації як об’єкта 

загальної теорії документології. 
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Рассмотрены вопросы исследования теории документальных 

коммуникаций в отечественном документоведении. Рассмотрены 

коммуникации вообще и социально-информационные коммуникации в 

частности, в расчете на их использование для характеристики 

документальной коммуникации как объекта общей теории 

документологии. 
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In this article the author tries to analyze communication in general and 

social information communication in particular are examined, for description of 

documentary communication as an object of general theory of dokumentology. 

The problems of development of the theory of documentary communications in 

national Documentation. 

Keywords: theory of communication, social information communication, 

documentary communication, dokumentology. 

Українське документознавство сформувалось як самостійна 

наука після здобуття нашою державою незалежності. За ці роки 

побудовано розвинену інфраструктуру документознавства. Фахівці 

документознавчої  галузі  працюють  в  умовах  постійного оновлення 
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інформаційного середовища, оскільки наука про документ 

розвивається швидкими темпами. За період незалежності України у 

вітчизняному документознавстві накопичився потужний 

інформаційний масив: наукові, навчальні, методичні та довідкові 

видання, окремі публікації документознавчої тематики. Суттєвий 

інтерес викликають дослідження теорії документальних комунікацій. 

Ця проблема є актуальною, тому що набула висвітлення у працях 

провідних   вітчизняних    дослідників    Г.    М.    Швецової-Водки,  

М. С. Слободяника, С. Г. Кулешова, Л. Я. Філіпової, А. М. Шелестової 

та Ю. П. Якимюк. Вказані науковці провадять постійні наукові пошуки 

в напрямку вдосконалення і розширення наукової бази по даній 

проблематиці, ними написано багато книг та статей, котрі високо 

оцінені світовим науковим товариством. 

Розробка теорії документальних комунікацій є однією із 

головних проблем вітчизняного документознавства. У рамках 

розв’язання цієї проблеми Г. М. Швецова-Водка здійснила спробу 

формування ноокомунікаційної теорії документознавства. На нашу 

думку, запропонований підхід є перспективним, проте на сучасному 

етапі автор лише починає його розробку [12; 8; 10]. Найбільш 

розповсюдженим в документаційній науці, як справедливо відмічає 

автор є використання поняття документ як «матеріального 

(субстанціального) об’єкта, в якому соціальна (семантична) 

інформація закріплена способом запису» [12, 123]. 

Вона також розглянула низку питань, присвячених теорії 

документальних комунікацій і місцю у цій теорії документа і книги [9; 

11]. В даному контексті проблеми можна погодитись з думкою 

дослідниці, що комунікація в процесі якої передаються і приймаються 

сигнали або інформація, є інформаційною комунікацією. Це – один із 

видів комунікації взагалі. Його антиподом є матеріальна комунікація, 

тобто передавання від одного об’єкта до другого матеріального об’єкта 

[11, 50]. 

Цей поділ комунікації на два основних види, що розрізняються за 

характеристикою  об’єкта,  які  передається,   є  головним  для    теорії 
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комунікації, тому що подальші і глибші дослідження зосереджуються 

саме на інформаційній комунікації. 

Місце ряду наук в системі комунікацій, а також теорії 

документальних комунікацій у структурі документознавства 

обґрунтував М. С. Слободяник [5; 4]. Важко не погодитись у ситуацій, 

що склалася, з думкою ученого, що документознавство є комплексом 

наукових дисциплін, який у майбутньому інтегрується в єдину науку 

про документ. Документознавство, на його думку, – це комплекс 

наукових дисциплін, «орієнтованих на всебічне вивчення документа у 

широкому контексті, а також різноманітних утворень документів, що 

формують документну інфраструктуру суспільства» [5, 6]. 

Значну увагу аналізу документа, як засобу комунікацій, приділяє 

С. Г. Кулешов [2; 3]. Загальне документознавство С. Г. Кулешов 

визначає як «метанаукову надбудову для всіх наук документально- 

комунікаційного циклу». Також автор відзначає, що «документологія 

не є науковою дисципліною, а лише сукупністю наукових знань, 

вибраних з різних наук документально-комунікаційного циклу, та 

загальнотеоретичних концепцій, методологічних засад, підходів» [2, 

38]. Проте, він не підтримує віднесення ВАК України 

документознавства до соціально-комунікаційних наук [1]. За 

визначенням науковця, документологія (яку він називає загальним 

документознавством) має виключно теоретичний характер і поки не 

спирається ні на жодну зі сфер практичної діяльності. Вона ґрунтується 

на певній концептуальній спільності наук так званого документально- 

комунікаційного циклу, що, до речі, несумісно з практичним 

розмежуванням наукових спеціальностей відповідно до переліку 

наукових спеціальностей ВАК [1, 100] Тобто ні комунікаційні, ні 

навіть інформаційні аспекти не є головними для документознавства та 

архівознавства, незважаючи на певну їхню присутність у відповідних 

практичних сферах діяльності – діловодстві та архівній справі, де 

застосовують результати досліджень у цих дисциплінах. Більше того, 

у нагромадженому спільному науковому здобутку з 

документознавства та архівознавства (різні підходи до формулювання 
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предмета, теоретичних конструкцій) комунікаційні аспекти посідають 

незначне місце або й зовсім відсутні [1, 102]. 

Українські фахівці приділяють значну увагу аналізу якісно нової 

системи комунікацій, що базуються на можливостях інтернет- 

технологій. Ця проблематика найбільш ґрунтовно аналізується у 

публікаціях професора Л. Я. Філіпової [6, 7], кандидатських 

дисертаціях і публікаціях А. М. Шелестової [15; 13; 14] та Ю. П. 

Якимюк [17; 16]. Зауважимо, що подальший розвиток цього напряму у 

значній мірі відзначає перспективи науки про документ і є необхідною 

умовою формування ноокомунікаційної теорії документознавства. 

Як висновок розгляду різних існуючих на даний час концепцій 

документознавства   можна   стверджувати,   що   в   кожній   з   них  є 

«раціональне зерно». Все сказане вище дозволяє запропонувати ще 

один погляд на теорію документознавства в зв’язку з соціальною 

комунікацією. Можна виділити теорію соціальної інформації і 

документологію як комплекс наук про документ, який розглядається як 

засіб передачі соціальної інформації. У межах документології 

виділяємо такі комплексні науки, як теорія журналістики (наука про 

підготовку інформації), документознавство (наука про підготовку 

документа), архівознавство, бібліологія або книгознавство. Вважаємо 

обґрунтованим, підтримати віднесення документознавства до 

соціально-комунікаційних наук. 
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