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ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ НАУКИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Послідовний та ефективний розвиток суспільства на різних рівнях його
організації суттєво залежить від якості та активного використання розроблених
в ньому різнобічних напрямів управлінської науки. При цьому необхідно
особливу увагу приділяти новим, ще недостатньо усвідомлюваним
суспільством, і дуже важливим питанням розуміння актуальності
енергоінформаційної основи всіх елементів розумової та свідомої діяльності
людини, включаючи управлінську науку і соціальні процеси. Попередньо слід
зауважити, що Людина являє собою складним чином організовану
енергоінформаційну систему, окремі елементи якої відповідають за виконання
конкретної функції її життєдіяльності як на матеріальному, духовному, так і на
соціальному рівнях.[1-3].
У сукупності всіх взаємовідносин людини з природою і соціумом
особливу роль відіграє якраз її розумова і свідома діяльність. Внаслідок
кооперативних, а вірніше квантових ефектів, що супроводжують процеси
розповсюдження та взаємодії численних польових структур багатьох людей,
утворюються
окремі, існуючі поза людиною і нові для природи
енергоінформаційні об’єкти, які стали основою формування вищого рівня
біосфери-ноосфери [2, 4]. У свою чергу маємо зворотний зв’зок – елементи
ноосфери, взаємодіючи з польовими структурами людини, впливають і на
прийняття нею рішень, і на її поведінку, що необхідно враховувати при
розробці сучасних управлінських методик.
Закономірності
реалізації
енергоінформаційних процесів дозволяють зрозуміти загальні принципи
організації вертикальної гілки влади у структурі управління суспільством. [5].
У загальному випадку архітектура владної структури має вигляд піраміди, як
найбільш стійкого утворення, за допомогою якого каналізується
енергоінформаційний потік у напрямку його вершини. А з вершини
відправляються сигнали назад, до керованої системи, що являється формою
енергоінформаційного обміну. Ефективність управління буде залежати від
співвідношення якісних і кількісних параметрів двох складових
енергоінформаційного потоку, що проходить по вертикальній гілці влади
знизу-вверх і зверху-вниз. Перша складова – це «проста» адміністративна
інформація про речовинно-енергетичний стан системи в цілому ( знизу-вверхА1) і інформація, яка повертається, після обробки та аналізу, по вертикалі вниз
у вигляді певних законів, указів, постанов і рішень по регулюванню всього
масиву соціально-економічних проблем сьогодення і перспектив розвитку
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(зверху-вниз-А2).
Друга складова відноситься до сукупності польових
(мисленних) структур громадян суспільства (їх думки про представників влади
та їх владну діяльність) Д1-знизу-вверх
і інформацію у польовій формі
представників владної структури різного рівня ( що вони думають і як
відносяться до людей) Д2-зверху-вниз. При цьому необхідно враховувати
суттєву відмінність між інформаціями першої та другої складових як по якості,
так і по їх ролі в процесах керування системою.[5].
Вважається, що сума різниць
В=[(А1-А2)+(Д1-Д2] відповідних
складових знизу- вверх і зверху-вниз, являється константою і дозволяє
проаналізувати загальну характеристику
управління,
реалізованого у
суспільстві. Наприклад, чим більша різниця інформацій (А1-А2), що
перетворюються у організаційний порядок речовинно-енергетичного типу, тим
управління системи більш ефективне
якраз із цього формалізованого
напрямку. А враховуючи, що В=const, то відповідно буде меншою величина
другої складової (Д1-Д2) загального енергоінформаційного потоку, тобто буде
зменшуватись і прямувати до нуля різниця інформаційних потоків польових
(духовних) структур знизу-вверх ( від громадян суспільства) та зверху-вниз (від
представників влади). Це означає, що вказані потоки близькі по якісним
(духовним) та кількісним характеристикам, тобто влада опирається на свій
високий енергоінформаційний потенціал, працює на засадах справедливості,
відданості інтересам суспільства, з почуттям
відповідальності перед
громадянами суспільства. Тоді система досягає максимальної досконалості
формального порядку управлінської діяльності і при цьому реалізується
взаємна довіра й взаємоповага між громадянами та представниками
управлінських структур різного рівня.
У випадку авторитарності влади, коли її представники відносяться до
народу зневажливо, маємо велике значення згадуваної величини другої
складової енергоінформаційного потоку, відповідно зменшується величина
перетворення «простої» інформації в організацію структурного порядку на
речовинно-енергетичному рівні (мале значення першої складової), тобто
зниження якості та ефективності управлінської діяльності.
У протилежному випадку, коли народ не поважає владу, люди не
поважають одне одного, у суспільстві переважають почуття невдоволення,
негативні емоції, тоді друга складова енергоінформаційних потоків може мати
навіть від’ємне значення. Відповідно, для збереження постійності сумарного
потоку, його перша складова повинна бути максимально великою. При малих
значеннях цієї «максимальної величини», суспільство обов’язково занепадає,
при більших – суспільство відносно буде матеріально забезпечене, але в ньому
розвивається злочинність, ненависть, наркоманія і т.п.
Таким чином, кращою вважається така форма влади у суспільстві, коли
ефективність в управлінні речовинно-енергетичною складовою
системи
78
Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

поєднується з мінімальним «висмоктуванням» енергоінформаційного ресурсу
сукупної польової («духовної») структури членів суспільства. Тобто, перша
складова сумарного енергоінформаційного потоку буде значно переважати
величину другої складової.[5]. Тоді у суспільстві реалізується система
управління з елементами високої духовності та взаємоповаги між його
громадянами та представниками владних структур. Тут доречно навести
приклад сьогоденних, надзвичайно складних подій у Японії. Висока духовність
і народу, і влади забезпечили мінімальні, для масштабу такої трагедії,
матеріальні та моральні втрати, що малоймовірно для багатьох інших країн.
Але забезпечення подібної духовності суспільства на різних його рівнях
можливе
тільки
при
достатньо
високому
розвитку
елементів
енергоінформаційної структури більшості громадян суспільства і наявності у
ньому високопрофесіональних і високоморальних лідерів (потенційних
представників влади). Формування лідерів подібної якості залежить від
багатьох факторів як особистого, так і суспільного характеру. І визначальну
роль у такому формуванні відіграє ноосфера, яка, згідно концепції
енергоінформаційної будови Реальності, виступає
основним елементом
розвитку цивілізації. У свою чергу, необхідно зауважити, що ключовим
моментом послідовного підвищення рівня «ноосферної свідомості» являється
свідомість окремої Особистості [4]. Тобто, кожна людина повинна мати
можливість саморозвитку, отримувати доступ до інформації, яка відповідає її
інтелектуально-генетичному потенціалу. Організація системи освіти у
суспільстві повинна бути зорієнтована на підняття рівня базової освіти, що буде
забезпечувати високий інтелектуальний потенціал нації, відповідно такий стан
«ноосферної свідомості», який, через обернений зв’язок, здатний сформувати
лідерів-професіоналів, орієнтованих на духовний шлях економічного та
технічного розвитку суспільства.
На завершення слід зауважити, що динамічний розвиток суспільства можливий
при поступовому переході до нової парадигми природознавства на основі
енергоінформаційної концепції будови Реальності та усвідомленні тісного
взаємозв’язку завдань цивілізації у науково-технічній та соціальній сферах .
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