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THEORY AND HISTORY OF SOCIAL 
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В. М. Шейко, доктор історичних наук, професор, ректор, Харківська 
державна академія культури, м. Харків
М. М. Каністратенко, кандидат історичних наук, професор, перший про-
ректор, Харківська державна академія культури, м. Харків
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук, професор, проректор 
з наукової роботи, Харківська державна академія культури, м. Харків

ХАРКіВсЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕміЯ КУлЬтУРИ: ЕтАПИ 
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течно-інформаційна освіта, організаційна діяльність, освітня діяль-
ність, науково-дослідницька діяльність, творчо-виконавська діяльність, 
виховна робота, міжнародне співробітництво, Харківська державна 
академія культури.

В. Н. Шейко, доктор исторических наук, профессор, ректор, Харьков-
ская государственная академия культуры, г. Харьков
Н. Н. Канистратенко, кандидат исторических наук, профессор, первый 
проректор, Харьковская государственная академия культуры, г. Харьков
Н. Н. Кушнаренко, доктор педагогических наук, профессор, проректор 
по научной работе, Харьковская государственная академия культуры, 
г. Харьков

ХАРЬКОВсКАЯ ГОсУДАРстВЕННАЯ АКАДЕмИЯ КУлЬтУРЫ: ЭтАПЫ 
тРАНсФОРмАЦИИ
Системно исследуется развитие Харьковской государственной 
академии культуры в 2015–2016 уч. г. Исключительное внимание 
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oF transForMation
The paper presents a comprehensive study of the development of the 
Kharkiv State Academy of Culture in 2015–2016 academic year. Particu-
lar attention is paid to the study of organizational, educational, research, 
scientific and methodological and other changes in the Academy. The 
authors demonstrate the specific features of creative and performing 
activities of the university as an educational institution offering education 
in the sphere of culturology and arts. The new conceptual approaches to 
bringing-up work based on a system of student government are empha-
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Постановка проблеми. Однією з  багатьох сталих традицій Хар-
ківської державної академії культури (ХДАК) є моніторинг, аналіз, 
узагальнення та оприлюднення основних результатів діяльності внз 
у  минулому навчальному році (в цьому разі у  2015–2016 н. р.) на 
шпальтах професійних видань. Така практика є чи не єдиною серед 
внз культурологічно-мистецького й соціально-комунікаційного про-
філів України, на відміну, наприклад, від класичних університетів, внз 
юридичного та економічного спрямувань, які широко висвітлюють 
власні здобутки в пресі.

Оприлюднення пріоритетних напрямів діяльності ХДАК, її освіт-
ньо-наукових, творчо-виконавських, освітньо-виховних, організа-
ційних, інноваційних та інших досягнень свідчить про публічність, 
прозорість функціонування внз; демонструє внесок означеного внз 
у  розбудову вітчизняної освіти, науки й  культури, зміцнення ка-
дрового та інституціонального потенціалу як на рівні держави, так 
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і міжнародного співтовариства; сприяє обміну кращим досвідом; стає 
надійним підґрунтям для проведення компаративних досліджень щодо 
якості освітньо-наукових послуг; засвідчує рівень розроблення фунда-
ментальних і прикладних наукових досліджень, творчо-виконавської 
майстерності внз. Однак найголовнішим можна вважати актуалізацію 
розуміння сучасним суспільством значущості внз культурологічно-
мистецького та соціально-комунікаційного спрямувань у формуванні 
нового покоління національної еліти, здатної продуктивно розвивати 
наукову думку, успішно втілювати інноваційні творчо-наукові ідеї, 
моделювати близьке й  далеке майбутнє держави щодо культурного 
зростання. Урешті-решт, усе це сприятиме успішному входженню 
ХДАК у європейський і світовий освітньо-науковий простір.

Мета статті — системний аналіз здобутків Харківської державної 
академії культури у  2015–2016 н. р., формування основних завдань 
і пріоритетів на 2016–2017 н. р.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Діяльність ХДАК набула 
висвітлення в  публікаціях М. М. Каністратенка, Н. М. Кушнаренко, 
А.  А.  Соляник, В. М. Шейка та ін. [1–10]. Однак основні напрями 
розвитку внз у  2015–2016 н. р. ще не були предметом дослідження 
та оприлюднення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Моніторинг та аналіз 
здобутків ХДАК у 2015–2016 н. р. здійснено в таких аспектах: забез-
печення якості освітніх послуг; ліцензування та акредитація освітньо-
наукової діяльності; безперервна освіта; всеукраїнське й міжнародне 
партнерство; науково-методичне забезпечення освітнього процесу; 
науково-дослідницька діяльність; творчо-виконавська та виховна 
робота; кадрова політика; бібліотека академії; фінанси, бюджет; ма-
теріально-технічна база та ін. Констатуючи істотний прогрес за всіма 
цими пріоритетними напрямами, розглянемо деякі з них.

2015/2016 н. р.:
1) участь в обговоренні та підготовці законодавчих і нормативно-

правових документів з питань вищої освіти; 
2) ліцензування та акредитація освітньо-наукової діяльності;
3) організаційно-управлінська діяльність.
Слід відзначити участь провідних викладачів ХДАК в обговоренні 

та підготовці законодавчих і нормативно-правових документів з пи-
тань вищої освіти: 

•	 Підготовлені й  надіслані до Міністерства культури України 
пропозиції щодо змін до проектів Закону України «Про вищу 
освіту», зокрема особливостей культурологічно-мистецької 
освіти, підпорядкування внз культури та мистецтва Мінкуль-
тури, підготовки магістрів галузі культури й мистецтва на базі 
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повної загальної середньої освіти. Поради частково враховані 
під час внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

•	 Підготовлені та надіслані до Міністерства культури України 
пропозиції щодо доповнення «Переліку галузей знань і  спеці-
альностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти». Пропозиції у більшості враховані в затвердженому по-
становою КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти».

•	 Розроблені й надіслані до Міністерства культури України про-
позиції щодо вдосконалення Таблиці відповідності «Переліку 
напрямів 2006», «Переліку спеціальностей 2010» та «Переліку 
галузей знань 2015». Пропозиції повністю враховані в  затвер-
джених наказом МОН України від 06.11.2015 р. Таблицях від-
повідності «Переліку 2006», «Переліку 2010» і «Переліку 2015».

•	 Надано МОН України пропозиції щодо участі провідних на-
уково-педагогічних працівників ХДАК у роботі комісій та під-
комісій Науково-методичної комісії МОН України; 8 викладачів 
академії ввійшли до складу НМК і стали розробниками нового 
покоління державних стандартів вищої освіти (А. А. Соляник, 
О. В. Кравченко, Б. М. Колногузенко, З. І. Алфьорова, С. І. Гор-
дєєв, В. М. Щепакін, О. В. Жукова, Г. В. Афенченко).

Здійснена значна робота щодо ліцензування та акредитації:
•	 За період з 2011 р. по 2016 р. організовано та проведено ліцен-

зування напряму «Туризм» (II рівень), спеціальностей «Менедж-
мент соціокультурної діяльності» (IV рівень), «Медіакомуніка-
ції» (IV рівень), «Управління інноваційною діяльністю» (IV рі-
вень), підготовчого відділення для громадян України, іноземних 
громадян за базовими спеціальностями.

•	 Організовано проведення акредитації спеціальностей «Кіно–, те-
лемистецтво», «Хореографія» (2012 р.); «Менеджмент соціокуль-
турної діяльності», «Медіакомунікації» (2013 р.); «Театральне 
мистецтво», «Хореографія» (2015 р.); семи спеціальностей «ба-
калавр», «магістр», ОКР «спеціаліст» (2016 р.).

•	 Підготовлено та затверджено МОН України «Акт узгодження 
Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів» та ліцензований обсяг Хар-
ківської державної академії культури (2015 р.).

•	 Підготовлено документи та ліцензовано освітню діяльність на 
третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів фі-
лософії в  аспірантурі за трьома науковими спеціальностями: 
034 Культурологія; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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справа; 231 Соціальна робота (Наказ МОН України № 523 від 
18.05.2016 р.)

•	 •	 Збірники	 наукових	 праць	 «Культура	 України»	 та	 «Вісник	
ХДАК» у черговий раз затверджено Наказом МОН України як 
фахові видання з культурології, мистецтвознавства та соціаль-
них комунікацій (21.12. 2015 р.).

•	 ХДАК уперше стала співзасновником науково-практичного 
журналу «Вісник Книжкової палати» разом з  Державною на-
уковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федо-
рова», який затверджений як фаховий із соціальних комунікацій 
(16.05.016 р. № 515).

У сфері організаційно-управлінської діяльності:
•	 Розроблено та затверджено вченою радою перехідні (2015/2016 

н. р.) і нові навчальні плани відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», листа МОН України від 13.03.15 р. «Щодо особли-
востей організації освітнього процесу та формування навчаль-
них планів у  2015/2016 н. р.», інших інструктивних матеріалів 
МОН України.

•	 Підготовлені та затверджені вченою радою базові документи 
з організації освітнього процесу: «Положення про організацію 
освітнього процесу», «Положення про систему забезпечення 
якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) 
ХДАК», «Положення «Про порядок переведення студентів 
ХДАК, що навчаються за кошти юридичних або фізичних осіб, 
на вакантні місця державного замовлення», «Положення про 
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної ко-
місії у ХДАК», «Положення про стипендіальну комісію ХДАК», 
«Положення про порядок використання коштів, передбачених 
на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та пре-
міювання студентів, аспірантів і докторантів ХДАК».

•	 Підготовлено та подано на розгляд Міністерства культури Укра-
їни проект нової редакції Статуту ХДАК.

•	 Оптимізовано структуру факультету соціальних комунікацій, 
замість трьох створено дві випускові кафедри: документознав-
ства та книгознавства; бібліотекознавства та інформаційно-ана-
літичної діяльності.

•	 Оновлено корпус завідувачів кафедрами: кафедра народних ін-
струментів — доктор мистецтвознавства, професор Ю. І. Лош-
ков; кафедра інструментів духового та естрадного оркестрів — 
В. М. Откидач.

Навчальний процес забезпечують 7 факультетів (29 кафедр, з яких 
23 — випускові) та 2 центри: Міжнародного співробітництва й освіти 
та Центр безперервної освіти, у  межах яких здійснюється освітня 
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діяльність на підготовчому відділенні для іноземних громадян та 
підготовчих курсах для громадян України.

ХДАК прагне створення системи професійно-орієнтованої іншо-
мовної (англомовної) підготовки студентів. Нині фахівця нової гене-
рації неможливо уявити без володіння іноземними мовами. Головною 
метою вивчення іноземних мов є формування в студентів загальних 
та професійно-орієнтованих комунікативних іншомовних компетент-
ностей, спрямованих на забезпечення ефективного спілкування в ака-
демічному та професійному середовищі. Наказом Президента України 
від 16.11.2015 р. № 641 2016 рік проголошено Роком англійської мови 
в Україні, що передбачає комплекс заходів.

Ідеться про створення в академії системи професійно-орієнтованої 
іншомовної (англомовної) підготовки студентів усіх освітньо-кваліфі-
каційних рівнів і спеціальностей, використання ефективних методів, 
форм і засобів формування комунікативної іншомовної (англомовної) 
компетентності у студентів, аспірантів, докторантів, науково-педаго-
гічних працівників.

Досягненню зазначеної мети мають сприяти:
•	 на організаційно-адміністративному рівні: уніфікація навчаль-

них планів з  вивчення іноземної мови на всіх спеціальностях 
(«Іноземна мова професійного спрямування» 1 к.); запрова-
дження вибіркової складової освітньо-професійних програм 
для бакалаврів («Іноземна мова в  професійному спілкуванні» 
2 к.), факультативи «Ділова іноземна мова» 3 к.), курс за ви-
бором («Друга іноземна мова» 4 к.); для магістрів («Англійська 
мова професійного спрямування» 5 к., факультатив «Мовний 
практикум з англійської мови») 5 к.; для аспірантів — «Іноземна 
мова у науковій комунікації» 1 к., факультатив — «Англійська 
мова у  наукових текстах» 2 к.; викладання профільних дисци-
плін іноземною (англійською) мовою. Вищезазначене потребує 
належної матеріально-технічної підтримки кафедри іноземних 
мов, зокрема мультимедійною дошкою Smartboard, а також ін-
шими технічними засобами, створення творчих груп серед ви-
кладачів кафедри, які б розробили детальні навчальні матеріали 
для кожної навчальної дисципліни з  іноземної мови на основі 
автентичних іншомовних джерел;

•	 на освітньо-дослідницькому рівні: створення міжкафедральних 
науково-методичних об’єднань з  метою підвищення ефектив-
ності міжкафедральної взаємодії, проведення науково-мето-
дичних семінарів з  методики викладання англійської мови із 
застосуванням найсучасніших технологій у  процесі вивчення 
іноземних мов, зокрема ІТ; написання дипломних, магістер-
ських, дисертаційних праць, статей англійською мовою.
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Безперервною освітою у  ХДАК займається структурний підроз-

діл — Центр безперервної освіти, який існував на базі академії з 1997 
по 2010 рр. як факультет довузівської підготовки та післядипломної 
освіти.

Нині основними напрямами діяльності Центру безперервної 
освіти є:

•	 організація та проведення підготовчих курсів для абітурієнтів;
•	 розширення потенційної аудиторії абітурієнтів через розробку 

та розповсюдження друкованої рекламної продукції, аудіо-, ві-
деоматеріалів, інтернет-сторінки на сайті ХДАК;

•	 курси підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями.
Серед основних результатів міжнародної співпраці у 2015/2016 н. р. 

слід назвати:
•	 навчання іноземних громадян;
•	 робота Центру міжнародної освіти та співробітництва;
•	 робота міжнародного відділу;
•	 участь працівників і студентів академії в міжнародних наукових 

конференціях та ін.
Міжнародне співробітництво в галузі освіти внз розглядає як стра-

тегічний напрям діяльності сучасного вищого навчального закладу 
з метою інтегрування в європейський та світовий освітньо-науковий 
простір. Академія має різносторонні міжнародні зв’язки.

Одним із провідних напрямів міжнародного співробітництва 
ХДАК є обмін інформацією із зарубіжними внз таких країн: Данія 
(Копенгагенський університет), ФРН (Університет прикладних наук, 
Потсдам), Великобританії (Університет Роберта Гордона, Абердін), 
Італії (Болонський університет), КНР (університет м. Наньчан), Уні-
верситет Ґонзаґа (м. Спокан, штат Вашинґтон, США) та ін.

Академія є дійсним членом Міжнародної федерації бібліотечних 
асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності 
в  галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європей-
ської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових дослі-
джень (ЕВКЛІД); має міцні освітні та наукові зв’язки з Університетом 
Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс 
(США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), 
Амстердамським університетом і  Вищою політехнічною школою 
(Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики 
й  Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським 
університетом та Харбінським інститутом просвіти (КНР), Вищою 
гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно з  укладеними 
угодами академія здійснює міжнародний обмін викладачами, на-
уковцями, студентами, надає можливості студентам продовжувати 
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навчання за кордоном. Провідні вчені академії неодноразово запро-
шувалися до внз Європи та світу для читання лекцій, участі в  на-
укових конференціях тощо.

У 2015/2016 н. р. науково-методична робота академії, факультетів 
і кафедр була спрямована на перегляд та оновлення навчальних про-
грам і науково-методичних матеріалів згідно із Законом України «Про 
вищу освіту» та «Положенням про організацію освітнього процесу 
у ХДАК».

Розпочато підготовку програм і науково-методичних матеріалів за 
всіма спеціальностями відповідно до нового Переліку, а саме:

Шифр 
галузі Галузь знань

Код спе-
ціаль-
ності

Найменування спеціальності

02 Культура і  мисте-
цтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та вироб-
ництво

024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяль-

ності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа
06 061 Журналістика
07 Управління та ад-

міністрування
073 Менеджмент

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
24 Сфера обслугову-

вання
242 Туризм

Забезпечення високої якості освіти неможливе без її поєднання 
з науковою роботою.

За минулий навчальний рік у  ХДАК проведено таку науково-до-
слідницьку діяльність:

•	 Ліцензовано аспірантуру за III освітньо-науковим рівнем за 
трьома спеціальностями:

– 034 Культурологія (галузь знань 03 — Гуманітарні науки, ліцен-
зійний обсяг 8 осіб) (Наказ МОН України № 523 від 18.05.2016 р.);



16 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань 

02 — Культура та мистецтво, ліцензійний обсяг 6 осіб);
– 231 Соціальна робота (галузь знань 23 — Соціальна робота, лі-

цензійний обсяг 6 осіб).
На вченій раді ХДАК розроблено та затверджено освітньо-наукові 

програми та навчальні плани з усіх наукових спеціальностей, а також 
«Правила прийому до аспірантури і докторантури ХДАК».

•	 Збірники наукових статей ХДАК «Культура України» затвер-
джено Постановою МОН України як фахове видання з  куль-
турології та мистецтвознавства, а «Вісник ХДАК» — як фахове 
видання із соціальних комунікацій (21.12.2015 р., № 1328).

•	 Свідченням результативності науково-дослідницької діяльності 
є підвищення наукового цензу викладачів і співробітників ака-
демії, підготовка та успішний захист ними докторських і  кан-
дидатських дисертацій.

Моніторинг останніх п’яти років (2011–2016 рр.) свідчить, що за 
цей період захистили дисертації 37 викладачів ХДАК: 14 докторських 
і 23 кандидатські дисертації.

Нині дисертаційні дослідження здійснюють 34 викладачі та спів-
робітники ХДАК. Серед них: 16 — докторські дисертації та 28 — кан-
дидатські дисертації. Учені звання здобули шість викладачів ХДАК: 
1 — професора; 5 — доцента.

•	 У ХДАК результативно функціонують 2 спеціалізовані вчені 
ради:

– Д 64.807.01 за спеціальностями «Теорія та історія культури» та 
«Українська культура», у галузі культурології та мистецтвознавства;

– Д 64.807.02 за спеціальностями «Документознавство, архівознав-
ство» та «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
в галузі соціальних комунікацій.

У спецрадах успішно захищено 1 докторську й  9 кандидатських 
дисертацій.

•	 Редакційно-видавничим відділом та бібліотекою ХДАК підго-
товлено до друку та видано: 3 монографії, 4 збірники наукових 
праць «Культура України», вип. 52, 53; «Вісник ХДАК», вип. 
48, 49) 2 програми й  тези наукових конференцій, 1 бібліогра-
фічний покажчик, 1 дайджест, 2 біобібліографічні покажчики, 
3 навчальні посібники, 50 програм та навчально-методичних 
матеріалів, 3 автореферати дисертацій.

•	 Щорічно викладачі ХДАК друкують понад 1 тис. праць. Так, 
у 2015/2016 н. р. опубліковано 1013 праць, серед них 57 — іно-
земними мовами, 12 монографій, 12 підручників і  навчальних 
посібників, 87 методичних матеріалів, 496 наукових статей, 396 



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 17
тез наукових доповідей та ін. Щорічно здійснюється внутріш-
ньоакадемічний моніторинг публікаторської активності всіх 
кафедр та викладачів ХДАК, на основі якого визначаються пе-
реможці. 

•	 Щорічно в  академії проводяться понад 20 міжнародних, всеу-
країнських, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, 
круглих столів, майстер-класів тощо. Серед найавторитетніших 
можна назвати: міжнародні наукові конференції «Культуроло-
гія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», 
«Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», всеукраїнські — 
«Культура та інформаційне суспільство XXI століття», II сту-
дентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. Бібліотека. 
Весна» (Львів, Вроцлав, Харків, Мінськ), «Короленківські чи-
тання» та ін. Дедалі активніше практикуються он-лайн конфе-
ренції.

•	 Учені ХДАК разом з  Інститутом культурології Національної 
академії мистецтв України опрацьовують загальнодержавну 
НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри, 
а також дві зареєстровані в УкрІНТЕІ України фундаментальні 
НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні ас-
пекти» та «Документально-комунікаційні структури суспільства: 
інноваційні стратегії розвитку». У їх розробленні беруть участь 
не лише викладачі, а й аспіранти та студенти.

•	 Студенти гідно представляють академію на всіх рівнях — здо-
бувають перемоги у  Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт, на всеукраїнській студентській науковій олім-
піаді, у різноманітних конкурсах, фестивалях, форумах, олімпі-
адах. За результатами освітньо-наукової роботи у 2015/2016 н. 
р. 14  студентів отримали іменні стипендії, понад 80 студентів 
ХДАК стали переможцями й призерами численних міжнародних 
та всеукраїнських фестивалів і конкурсів.

Багаторівневість і  різновекторність творчо-виконавської роботи 
засвідчують її значимість у  системі видів діяльності ХДАК як внз 
мистецького профілю. Творчо-виконавські заходи підлягають дифе-
ренціації: створення нових творів (композицій), участь у  фестива-
лях, конкурсах, концертах, урочистих святах і  вечорах, благодійних 
акціях, творчих зустрічах, майстер-класах, педагогічно-студентських 
і науково-методичних семінарах. 

Серед найзначиміших результатів можна назвати такі: 
– Фестиваль «Театр майбутнього», що супроводжувався не тільки 

показом вистав, а й науковою конференцією (факультет театрального 
мистецтва, організатори — доценти І. О. Борис, В. М. Гориславець).
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– ІV Фестиваль екранного мистецтва та фотографії «Золотий кадр» 

ХДАК, який проводить факультет кіно-, телемистецтва. Фестиваль є 
знаним не лише у  нашому місті, але, завдяки долученню до складу 
журі випускників факультету, котрі працюють у різних містах Укра-
їни, Сирії, Ізраїлю, США, його престиж зростає. 

– Фестиваль «SongDansFest» (під керівництвом доцента Л. В. Ку-
дрич).

– Перемоги Академічного хору ХДАК (художній керівник доцент 
В. Г. Бойко, хормейстер В. В. Воскобойнікова, концертмейстер І. О. За-
пара), який отримав «Благодарность за прекрасные плоды на ниве 
духовного просвещения и впечатляющее выступление на VIII Празд-
нике русского православного духовного пения Покровские голоса»; 
дістав звання абсолютного переможця «Internet Music Champion of the 
World 2016» у номінації «Хор» VI міжнародного музичного конкурсу 
«INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2016» (Belgrade, Serbia) як 
лауреат 1 ступеня у двох категоріях: «Духовна музика» і «Світова му-
зика»; на II International competition «Welt der Musik», отримав диплом 
і звання лауреата 1 ступеня в номінації «Хори академічні» (VI вікова 
категорія); на 35 міжнародному конкурсі «Хайновські дні церковної 
музики» (м. Хайновка, Польща) став володарем Гран-Прі та ін.  

Провідним завданням усієї системи виховання в  ХДАК є вихо-
вання громадянина. Тому важливим є використання теоретичної 
парадигми національного виховання через тріаду рис особистості 
«громадянин  — патріот  — гуманіст». Академія за своїм статусом 
зобов’язана професійно здійснювати підготовку не тільки дипломо-
ваних фахівців, а  й  виховувати різносторонньо розвинених грома-
дян, для чого має необхідну інфраструктуру, організаційні та кадрові 
ресурси.

Виховання студента як фахівця в ХДАК орієнтоване на розвиток:
•	 зацікавленості, любові до обраної професії, професійної само-

свідомості, ерудиції та компетенції;
•	 усвідомлення професійного інтересу й відповідальності;
•	 здатності ставити творчі й  ефективно вирішувати професійні 

завдання в обраній сфері професійної діяльності;
•	 готовності приймати нестандартні рішення;
•	 відкритості для нових досягнень науки, техніки і практики.
Особливу роль у виховній роботі ХДАК відіграє студентська рада 

(СР), яка є органом студентського самоврядування, утвореним з ме-
тою сприяння створенню умов для прозорості, чесності та відкритості 
освітнього процесу. Органи студентського самоврядування в академії 
приймають рішення про:

•	 відрахування студентів з внз та їх поновлення на навчання;
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•	 переведення осіб, які навчаються у  внз за державним замов-

ленням, на навчання за контрактом і  навпаки  — з  контракту 
на бюджет;

•	 поселення й  виселення осіб, які навчаються в  академії, із гур-
тожитку;

•	 організаційні, творчі, просвітницькі, наукові, спортивні, оздо-
ровчі, волонтерські, шефські та ін. заходи.

Студради гуртожитків № 1, 2 стежать за дотриманням правил про-
живання, підтриманням належних побутових умов студентів, органі-
зацією харчування студентів.

У ХДАК функціонують понад 20 творчих колективів за профе-
сійним спрямуванням студентів, клубів, гуртків за інтересами (те-
атр народного танцю «Заповіт», театр сучасного танцю «ЕСТЕТ», 
ансамбль бального танцю, театр-студія «ЕКМАТЕДОС», навчальний 
театр «Академія», театр естрадного співу «СТЕП», оркестри: естрадно-
симфонічний, камерний оркестр «АСАDEMUS», народних, духових 
інструментів; хори — академічний, український народний; ансамбль 
скрипалів; «Vivat, Аkademia!», ансамблі народної музики: «Стожари», 
«Цим-Бан-До»; фольклорні гурти «Фарби», «Співаймо», «Зарина»; 
джазові: оркестр «Біг-Бенд», фольклорний ансамбль «Гільце» «Лада», 
«Магніфіка», ансамбль «SYMBOL STREAM»; студентська репортерська 
майстерня, фотоклуб та ін.

Працівники бібліотеки академії беруть активну участь у виховній 
роботі зі студентами, щорічно проводиться екскурсія по бібліотеці. 
У  читальному залі для викладачів підготовлена «бібліотечка кура-
тора», де підібрана основна література з питань виховної роботи, про-
понується огляд періодичних видань з  цього напряму роботи. Крім 
того, бібліотека регулярно готує інформаційні матеріали та виставки 
до різноманітних історичних подій (наприклад, книжкова виставка 
«Жахливі сторінки Голодомору», «Невідомі сторінки Визвольної війни 
українського народу 1648—1654 років» та ін.), що може стати в нагоді 
кураторам під час проведення виховних заходів.

Серед стратегічних пріоритетів розвитку ХДАК — кадрове забез-
печення освітньо-виховного та науково-творчого процесу, асекурація 
науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації.

Згідно з  «Ліцензованими умовами провадження освітньої діяль-
ності закладів освіти», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 
України 30 грудня 2015 р. № 1187, посилюються вимоги до рівня освіт-
ньої та наукової діяльності науково-педагогічних працівників. Окрім 
наявності наукового ступеня та вченого звання, основними вимогами 
до викладачів є: обов’язкове поєднання тематики наукової роботи зі 
змістом навчальних дисциплін, які вони викладають; оприлюднення 
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результатів науково-дослідницької діяльності в  наукометричних та 
фахових виданнях України; поєднання теоретичної та практичної 
складових викладацької діяльності; участь у  розробленні норматив-
ної складової вищої освіти України. 

На початок навчального року в академії працювало 322 науково-
педагогічні працівники: 249 штатних викладачів, 73  — сумісники. 
Серед штатних викладачів 31 мають науковий ступінь доктора наук, 
35  — учене звання професора; 28  — державні почесні звання: 3  — 
народного артиста України; 10 — заслуженого артиста України; 8 — 
заслуженого діяча мистецтв України; 6  — заслуженого працівника 
культури України та ін.; 125 осіб мають наукові ступені кандидатів 
наук, учені звання доцентів. Науковий ценз штатних науково-педа-
гогічних працівників ХДАК становить 64%.

Провідну роль у підготовці фахівців відіграють 23 випускові кафе-
дри, 20 з яких очолюють доктори наук, професори. У 2015/2016 н. р. 
оновлено завідувачів двох кафедр з числа докторів наук, професорів: 
Ю. І. Лошков — кафедра народних інструментів; В. М. Откидач — ка-
федра інструментів духового та естрадного оркестрів. На випускових 
кафедрах ХДАК працює переважна більшість науково-педагогічних 
працівників, які мають наукові ступені, вчені звання, державні по-
чесні звання в  галузі культури й  мистецтва. Так, якщо загалом по 
академії частка штатних науково-педагогічних працівників з  науко-
вими ступенями та вченими званнями — 64%, то на випускових ка-
федрах їх вага сягає 85–100%. 7 кафедр академії мають 100% науковий 
ценз (філософії та політології, історії України та всесвітньої історії, 
бібліотекознавства та соціальних комунікацій, бібліографознавства 
та інформаційно-бібліографічної діяльності, документознавства та 
книгознавства, інформаційно-документних систем, інформаційних 
технологій). Високий науковий ценз викладачів забезпечує належну 
якість освітньо-наукового, творчо-виконавського, виховного, іннова-
ційного процесу в ХДАК.

Висновки. Таким чином, упродовж 2015–2016 н. р. Харківська дер-
жавна академія культури успішно реалізовує заходи щодо вдоскона-
лення системи забезпечення високої якості освітніх послуг, професій-
ної мобільності студентів, молодих науковців, науково-педагогічних 
працівників, що забезпечує високий авторитет в освітньо-науковому 
просторі не лише України, а й  інших країн світу.
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tHE KHarKiV statE acaDEMY oF cULtUrE: tHE staGEs 
oF transForMation
The aim of this paper is to carry out a system analysis of the work of 
the Kharkiv State Academy of Culture in 2015-2016 academic year as a 
demonstration of openness and transparency of the Academy.
Research methodology. The priority areas of the activity of the Kharkiv 
State Academy of Culture in 2015-2016 academic year are examined by 
using the system, comparative approaches and problem and analytical 
analysis.
Results. The paper covers the priority areas of the activity of the Kharkiv 
State Academy of Culture in 2015-2016 academic year. Particular atten-
tion is paid to the areas that affect the quality of educational and scientific 
as well as bringing-up processes. They are as follows: administrative, 
educational, staff, scientific and methodological, research, creative and 
performing ones, international cooperation, etc. The newest kinds, meth-
ods and means of work are outlined.
Novelty. The authors examine for the first time the implementation of the 
priority areas of the activity of the Kharkiv State Academy of Culture in 
2015-2016 academic year as one of the leading in Ukraine institutions 
of higher education in the sphere of culturology and arts, social com-
munication.
The practical significance. The main results of the research can be used by 
universities of culture and arts of Ukraine to further improve educational 
and research, bringing-up, international and other areas of activities.
Key words: higher education in the sphere of culture and arts, higher LIS 
education, organizational activity, educational activity, research activ-
ity, creative and performing activity, bringing-up activity, international 
cooperation, Kharkiv State Academy of Culture.
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Г. В. Шемаєва, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Хар-
ківська державна академія культури, м. Харків

ЕтАПИ РОЗВИтКУ НАУКОВИХ КОмУНіКАЦіЙ
Визначено чотири етапи еволюції наукових комунікацій: зародження, 
становлення, розвиток, трансформації. Етап зародження характе-
ризується усними формами, серед яких пріоритетне значення мав 
діалог. Особливістю етапу становлення, який пов’язаний з поширен-
ням письмових комунікацій, книгодрукування, є закладення основ 
формальної й неформальної комунікації. Серед особливостей етапу 
трансформацій — розширення та збільшення каналів, засобів, моде-
лей наукової взаємодії, виникнення знання як нової одиниці комуні-
кації. Відзначено особливу роль бібліотеки в наукових комунікаціях. 
Ключові слова: наукові комунікації, етапи еволюції наукових комуні-
кацій, діалог, науковий журнал, наукова стаття, електронна кому-
нікація, бібліотека. 

А. В. Шемаева, доктор наук по социальным коммуникациям, профес-
сор, Харьковская государственная академия культуры, г. Харьков

ЭтАПЫ РАЗВИтИЯ НАУЧНЫХ КОммУНИКАЦИЙ
Определены четыре этапа эволюции научных коммуникаций: зарож-
дение, становление, развитие, трансформации. Этап зарождения 
характеризуется устными формами, среди которых приоритетное 
значение имеет диалог. Особенностью этапа становления, который 
связан с распространением письменных коммуникаций, книгопеча-
тания, является основание формальной и неформальной коммуни-
кации. Основные особенности этапа трансформации — расширение 
и увеличение каналов, средств, моделей научного взаимодействия, 
возникновение знания как новой единицы коммуникации. Обозна-
чено особенную роль библиотеки в научных коммуникациях. 
Ключевые слова: научные коммуникации, этапы эволюции научных 
коммуникаций, диалог, научный журнал, научная статья, электронная 
коммуникация, библиотека. 

H. V. Shemaieva, Doctor of Science in Social Communications, Professor, 
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

DEVELoPMEnt staGEs oF scHoLarLY coMMUnication
Four stages in scholarly communication development have been out-
lined: creation, establishment, development and transformation. The 
creation stage is characterized by spreading oral communication where 
the main method of scholarly communication is dialogue. The establish-
ment stage which is connected to the development of writing forms 
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of communication and book publishing is characterized by appearance 
of scientific journals and formation of the basis of formal and informal 
scholarly communication. The development stage is distinguished by 
separating scientific journal and scientific article as a main unit of scholarly 
communication. Spreading various channels, means and instruments of 
scientific collaboration and appearence of knowledge as a new unit of 
communication are the main features of the transformation stage. The 
special role of library in scholarly communication is indicated. 
Key words: scholarly communication, development stages of scholarly 
communication, dialogue, scientific journal, scientific article, electronic 
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Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства 
характеризується різноманітністю комунікаційних технологій, кана-
лів, форм, засобів, що відіграють важливу роль у  сфері отримання 
й використання оперативної та якісної наукової інформації, синтезу 
здобутих людством знань, перетворення наукових знань у  продукт 
виробництва, впливають на формування інноваційної політики. Це 
багаторівнева, багатовимірна динамічна система, що складається із 
зв’язків та взаємозв’язків, які протягом розвитку змінювалися і транс-
формувалися. Для поглибленого розуміння наукових комунікацій 
актуально проаналізувати їх зародження та розвиток, виявити особ-
ливості передавання наукової інформації в різні історичні періоди. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Зазначена проблема 
останнім часом є предметом уваги науковців у різних країнах, серед 
яких  — Р. Болл, М. Дворкіна, О. Лаврик. Так, німецький науковець 
Р. Болл досліджує розвиток наукової комунікації від письмової та дру-
кованої до цифрової, констатує усунення меж між формальною й не-
формальною науковою комунікацією в електронному середовищі [2]. 
Етапи еволюції бібліотечно-бібліографічних процесів у  системі на-
укових комунікацій характеризують М. Дворкіна та О. Лаврик [4, 6], 
особливості наукових комунікацій у  цифрову епоху — І. Богданова, 
Т. Ярошенко [1, 11]. 

У публікаціях висвітлюються різні аспекти еволюції наукових ко-
мунікацій. Водночас особливості наукових комунікацій у  різні істо-
ричні періоди потребують окремого вивчення. 

Мета статті — висвітлити особливості етапів зародження, станов-
лення, розвитку та трансформацій наукових комунікацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед дослідників, 
котрі вперше сформували системне уявлення про наукові комуніка-
ції, слід назвати російських учених А. І. Михайлова, А. І. Чорного 
й Р. С. Гіляревського [7]: сформовано нове ставлення до комплексності 
наукових комунікацій як системи. Систему наукових комунікацій 
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почали сприймати як єдиний «організм», кожний канал якого має 
специфічні властивості та виконує певні функції.

Нині набувають поширення два основні підходи щодо розуміння 
наукових комунікацій. Відповідно до першого, наукова комунікація — 
це рух наукової інформації в  суспільстві. Другий підхід пов’язаний 
з  професійними комунікаціями в  науковому співтоваристві [3]. За-
значені підходи відображають еволюціонування наукової інформації, 
яка протягом розвитку видозмінювалася.

На основі вивчення публікацій дослідників наукових комунікацій, 
соціологів науки, бібліотекознавців в еволюції наукових комунікацій ви-
окремлено чотири основні етапи, кожен з яких має певні особливості. 

Перший етап — зародження наукових комунікацій — характери-
зується виникненням і  поширенням діалогових форм, які були за-
собом об’єктивізації не тільки результатів пізнання, але й  процесу 
здобуття та поширення знань. Родоначальником діалогу вважається 
Сократ. Усна форма діалогу виявилася прийнятнішою формою кому-
нікації для пошуку нового знання. Існують декілька рівнів діалогу. 
До першого належать зіткнення наукового та ненаукового способів 
мислення. До другого — різні наукові способи пояснення реальності, 
що містяться в різних культурах, зіткнення різних наукових напрямів. 
До третього  — різні наукові уявлення в  межах однієї науки, однієї 
культури [8]. За допомогою діалогу відбувається обмін інформацією 
з метою ознайомлення з науковими результатами представників різ-
них поглядів та вивчення інших аргументів і досягнень. 

Діалогові форми широко використовували давні мислителі. Так, на 
думку Платона, мистецтво передання здобутих знань полягає в умінні 
вести діалог, обстоюючи свої погляди і  допомагаючи собі й  іншим 
зрозуміти істину. Філософ протиставляє письмовий текст усному спіл-
куванню, порівнює невмілого співбесідника з книгою, оскільки вважає 
неможливим передати письмовими знаками те, що можна передати 
засобами безпосереднього спілкування [8].

Водночас розвиток культури й науки потребував нових комуніка-
ційних засобів і  форм комунікацій. Поступово діалог витісняється, 
видозмінюється, монологізується, чому сприяло створення перших 
постійних форм організації науки — академії Платона, Лікея Арісто-
теля. Зазначені зміни сприяли поширенню в  наукових комунікаціях 
письмових комунікаційних форм і  засобів. Про це свідчить перехід 
від усної традиції комунікацій до писемної культури й  таких при-
хильників усних форм, як Платон. Свідченнями активізації взаємодії 
в комунікаційному середовищі того часу є, по-перше, записані діалоги 
Платона у формі книг («Софіст», «Філеб» тощо); по-друге, підготовка 
перших підручників в академії Платона [5]. 
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У період античності усвідомлюється необхідність системи організа-

ції теоретичного та науково-філософського знань на основі письмової 
фіксації. При цьому усні форми й засоби наукової комунікації існують 
і розвиваються поряд з письмовими. 

Другий етап — становлення наукових комунікацій — пов’язаний 
із розвитком письмових форм, книгодрукування, що створило умови 
для систематичного накопичення наукових знань, зумовило необхід-
ність збереження писемних документів у спеціальних книгосховищах. 
Наукові комунікації й бібліотеки взаємозалежні, оскільки бібліотеки 
першими почали виконувати функції ефективної комунікації в науці 
та збереження наукових здобутків. Це узгоджується з першим етапом 
еволюції бібліотеки, визначеним М. Я. Дворкіною [4]. 

Серед ранніх письмових форм і  засобів наукових комунікацій 
важливе місце посідали навчальні компендіуми, наукові трактати, 
енциклопедії тощо. У  давні часи рукописи трактатів, компендіумів, 
підручників були засобом трансляції культурної традиції, передавання 
знань, методів пізнання. Їх переписували та надсилали всім зацікав-
леним у дискусії вченим [5]. 

Особливостями цього етапу наукової комунікації були розши-
рення й  активізація листування між ученими. Наприклад, в  Європі 
активізації листування сприяв монах Марен Мерсенн, котрий мав 
різносторонні наукові інтереси, завдяки чому став головною фігурою 
наукових зв’язків європейських учених. Його келія була своєрідним 
науковим гуртком, засобом передусім усних і  письмових наукових 
комунікацій, оскільки його часто відвідували Декарт, Етьєн, Паскаль, 
англійські дослідники Кенельм Дибі й  Уільям Петті. Він сприяв ви-
данню у Франції книг Галілея й Декарта, його листування називають 
найбільшою системою наукових комунікацій того часу. За висловом 
Дж. Бернала, Мерсенн слугував «своєрідним головним поштамтом для 
всіх учених Європи [5]. При цьому надійність наукової комунікації 
залежала передусім від роботи пошти, політичних умов, взаємовід-
носин між ученими та інших факторів. 

Однією із головних умов якісної наукової діяльності стають на-
укові комунікації під час відряджень, стажувань, зокрема подорож 
М.  Фарадея по Європі сприяла встановленню контактів з  найвідо-
мішими фізиками Ампером, Вольтом, Гей-Люссаком, Гумбольдтом, 
Дюма, де-ля-Рівом, ознайомленню з  їхніми лабораторіями, участі 
у фізичних і хімічних експериментах [10]. 

На цьому етапі формуються практики комунікацій між ученими, 
основані на особистісній взаємодії, що свідчить про становлення не-
формального рівня наукової комунікації. 
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Із розвитком книгодрукування основою збереження та передання 

знань стали книга й науковий журнал, що набули поширення на по-
чатку ХVІІ ст. Обмін науковою інформацією потребував наукових 
журналів. У 1665 р. у Франції вийшов друком перший науковий жур-
нал «Le Journal des Scavans», а в Англії — «Philosophical Transactions of 
the Royal Society» [6, 7]. У перших наукових журналах публікувалися 
повідомлення з  інших країн, рецензії на книги, нові випуски жур-
налів тощо. Висвітлення результатів і  процесу наукових досліджень 
спочатку було непопулярним. 

Розширення і збагачення кола знань сприяли зародженню окремих 
галузей науки, розвиткові наукового журналу як пріоритетного каналу 
обміну інформацією. Це пов’язано з тим, що в галузевих періодичних 
виданнях важливе місце посідали оригінальні статті вчених, дискусії, 
методи й  методики наукових досліджень і  вісвітлення результатів. 
Наприкінці XIX — початку XX ст. викладення матеріалу в наукових 
журналах здійснювалося кількома мовами, що було надзвичайно 
сприятливим для наукових комунікацій. Саме це, на думку соціолога 
науки Р. К. Мертона, вплинуло на зменшення одночасних відкриттів: 
у  XVII ст. було 92%, XVIII ст.  — 72%, XIX  — 59%, першій половині 
XX ст. — 33 % [12]. Дійсно, багатоаспектне висвітлення науково-до-
слідного процесу сприяло, по-перше, поширенню результатів дослі-
джень; по-друге, формуванню спеціальної наукової мови, зрозумілої 
всім представникам галузі в  різних країнах; по-третє, становленню 
формального рівня наукових комунікацій. 

Загалом характерною ознакою етапу становлення наукових кому-
нікацій є закладення основ їх дворівневої структури: неформальної 
(листування, стажування) та формальної (книги, журнали) комуні-
кацій. 

Третій етап — розвиток наукових комунікацій — характеризується 
новою методологією наукових досліджень, розвитком спеціалізованих 
реферативних служб, наукових журналів.

Особливістю цього періоду є виокремлення наукової статті як 
основної одиниці комунікації. Публікація в  журналі дозволяє вче-
ному брати участь у  наукових дискусіях, мати доступ до необхідної 
наукової інформації. В  одних випадках стаття в  журналі допомагає 
авторові створювати нові інформаційні повідомлення, формувати 
нове знання, в  інших — зрозуміти та декодувати існуючі. Р. Д. Уітлі 
виокремлює три категорії статей: повідомлення про емпіричні до-
слідження з аналізом даних; методологічні статті, у яких розглянуто 
специфічні дослідницькі методики та їх застосування; теоретичні 
й оглядові статті [9].
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Наукові статті сприяють ствердженню пріоритетних цілей нау-

ково-дослідної діяльності; ознайомлюють наукову спільноту, а також 
усіх зацікавлених з  новинами вітчизняних та зарубіжних наукових 
розробок; концентрують матеріали за темами, проблемами, які за 
інших обставин могли б бути висвітлені в  індивідуальних працях; 
сприяють розвиткові науки, забезпечуючи оперативну актуалізацію 
наукових доробок; спонукають учених до публікації праць; відігра-
ють роль своєрідного наукового форуму для безперервної критичної 
оцінки наукових гіпотез і теорій. Як слушно зауважив відомий амери-
канський книгознавець Д. Кроник: «<...> основна функція наукового 
журналу полягала в тому, що він імовірніше був центром поширення 
інформації, ніж місцем зберігання нових наукових ідей». Саме завдяки 
цьому основною одиницею комунікацій є наукова стаття.

Генезис системи знання, виникнення наукових закладів, органі-
зацій, наукових об’єднань сприяли подальшому формуванню й роз-
виткові наукових комунікацій і  системи соціально-комунікаційних 
відносин. 

Інтенсивне збільшення кількості статей потребувало їх система-
тизації, упорядкування. Розвиток науки загалом та її різних галузей, 
зокрема досягнення фізико-математичних, хімічних і технічних наук, 
зумовили збільшення обсягів відповідної літератури. Розвиваються 
спеціалізовані реферативні служби, збільшується асортимент рефера-
тивних журналів, посилюється бібліографічна діяльність у цілому та 
галузева зокрема, розвивається функція поточного інформування про 
наукові досягнення в  конкретних наукових галузях, що пов’язують 
з одночасною диференціацією та інтеграцією наукових знань. 

Нові форми наукової діяльності змінюють структуру, організа-
цію і склад наукових комунікацій. Важливе місце в науковому обміні 
інформацією посідають звіти, дисертації, збірники наукових праць, 
науково-технічна документація, наукові семінари, конференції, симпо-
зіуми тощо. Розвиваються усні та письмові, формальні й неформальні, 
міжособові й  безособові, безпосередні й  опосередковані, спеціальні 
та неспеціальні форми наукових комунікацій, що мають певну по-
слідовність.

Етап трансформацій характеризується розвитком інформаційного 
суспільства, посиленням ролі та значення інформації й знань, пере-
творенням знань на безпосередню творчу силу; диференціацією наук 
та їх інтеграцією, взаємопроникненням; розширенням і збагаченням 
каналів, засобів, інструментів інформаційного обміну; переходом від 
книжної комунікації до мультимедійної та формуванням сучасних 
моделей наукової взаємодії. 
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Сучасний розвиток системи наукових комунікацій характеризу-

ється різними формами наукової взаємодії, диверсифікацією каналів 
і збагаченням засобів. Дослідники використовують різні моделі науко-
вих комунікацій: від математичної моделі Шеннона й моделі процесу 
наукової комунікації Р. Дж. Хілза [6], моделей формальної й нефор-
мальної комунікацій до моделей інформаційної експертної системи 
та сучасних комунікаційних моделей в  електронному середовищі. 
Зокрема розвивається система електронних наукових журналів [11]; 
посилюється значення електронних наукових архівів, репозитаріїв; 
збільшується кількість наукових електронних бібліотек і порталів. 

Трансформаційні процеси обробки, інтеграції, збереження, відо-
браження й  використання інформації вплинули на організацію біб-
ліотечної діяльності, місце бібліотеки в  сучасній системі наукових 
комунікацій. Бібліотека об’єднує й інтегрує різні типи й види інфор-
маційних ресурсів для здійснення наукових досліджень і поширення 
знань. З одного боку, бібліотека є скарбницею культурних цінностей, 
архівом людських знань, з  іншого  — реалізує функцію комунікації 
між різними поколіннями, авторами через традиційні й  електронні 
ресурси, канали, засоби взаємодії. 

Виникнення та поширення нових засобів, комунікаційних техноло-
гій, електронної комунікації сприяли набуттю соціального статусу бі-
бліотеки як пріоритетного елементу в системі соціальних комунікацій.

До ознак електронної комунікації належать глобальність і  вірту-
альність комунікації; інтерактивність і комфортність; можливість опе-
ративного доступу до інформації та знань з будь-якого місця в будь-
який час; дистанційність учасників системи наукової комунікації; 
опосередкованість зв’язку між учасниками комунікації; здійснення 
комунікації на засадах статусної рівноправності; наявність засобів для 
виокремлення актуальної інформації (гіпертекст, мультимедіа тощо); 
здійснення передачі великих і  надвеликих обсягів інформації; мож-
ливість одночасного звернення до декількох каналів. Тобто наукова 
електронна комунікація  — складний комплекс носіїв, обсягів, мож-
ливостей доступу, використання та споживання інформації. 

Сучасні комунікаційні форми й  канали сприяють розширенню 
міжгалузевих зв’язків учених. Особисті (неформальні) наукові ко-
мунікації встановлюються між ученими завдяки їхній участі в націо-
нальних та міжнародних проектах, наукових товариствах й асоціаціях. 
Результатом таких зв’язків стають спільні публікації (формальні кому-
нікації). Відповідно до розвитку науки посилюються зовнішні функції 
наукового співтовариства, вплив системи наукових комунікацій на 
позанаукове середовище. 
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поповнюються новими даними. По-перше, істотні зміни в  уявлен-
нях щодо системи наукових комунікацій останнім часом полягають 
у  тому, що до засобів документної комунікації належать не тільки 
результати досліджень, але й  матеріали архівів електронної пошти, 
дискусійних груп, форумів тощо та зв’язки між зазначеними формами 
взаємодії й відповідними науковими документами [2]. По-друге, до-
слідники звертають увагу на виникнення нових онлайнових сервісів 
наукової комунікації, наприклад, сервіс обміну науковим відеоконтен-
том SciVee, створеним спільними зусиллями Національного наукового 
фонду США, Публічної наукової бібліотеки й  Суперкомп’ютерного 
центру Сан-Дієго у 2007 р.; соціальні наукові мережі [1]. 

Електронні канали, засоби та форми розширюють комунікації 
сучасних учених. Окрім того, нові електронні моделі враховують 
позатекстові потреби вчених і  базуються на нових принципах між-
особистісної наукової комунікації. Це повністю збігається з  нашою 
думкою щодо впливу електронних каналів і  засобів на систему на-
укових комунікацій, на зміну ролі бібліотек у цій системі. Ієрархічно 
організовані наукові комунікації змінюють на нові моделі, що від-
різняються поєднанням лінійного та нелінійного подання інформації. 

Основні проблеми системи наукових комунікацій вирізняються 
предметною складністю, глобальністю, нелінійністю. Якщо моделі 
традиційних комунікацій були лінійними, де акцентовано на різних 
засобах (статті, журнали, монографії), учасниках (учені, організації), 
функціях (інформаційна, комунікаційна), то нині поступово набува-
ють поширення моделі нелінійні. Завдяки останнім нелінійні моделі 
комунікацій мають вищий рівень організації, що полягає в  актуалі-
зації окремих елементів у  той чи інший час поряд з  існуванням по-
тенційних зв’язків. Таким нелінійним комунікаціям сприяють сучасні 
інформаційні та телекомунікаційні технології. 

Необхідність збереження та поширення знань потребувала ви-
користання усного мовлення для способу особистого спілкування, 
а збільшення друкованих видань, пов’язане із винаходом Гутенберга, 
не спричинило необхідності листування. Електронна комунікація не 
співіснує з  іншими формами. Нові канали, форми й  засоби науко-
вої комунікації лише доповнюють і  збагачують систему НК. Учені 
надають перевагу тим чи іншим формам, каналам і способам науко-
вої взаємодії залежно від специфіки досліджень, епістемологічних 
засад тієї чи іншої галузі, її внутрішньої структури, взаємозв’язків 
між теоретичним та емпіричним змістом наукової роботи, а  також 
від соціально-психологічних процесів усередині наукових товариств 
різних галузей. 
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як важливим каналом та статтею як пріоритетною одиницею, посту-
пово виокремлюється наукове знання. Виникнення знання як нової 
одиниці комунікації пов’язане, на нашу думку, з  тим, що динаміка 
розвитку суспільства дедалі більше залежить не від наявності ма-
теріальних факторів виробництва, що надзвичайно важливо, а  від 
здатності засвоювати та використовувати нові знання. Відбувається 
трансформація публікації в електронному середовищі, особливого зна-
чення набувають специфічні властивості знань, які і є основою змін 
виробничих, економічних та інших відносин сучасного суспільства. 
Водночас слід зазначити, що окрема стаття в  умовах електронного 
середовища не може не бути одиницею комунікації. Це зумовлено 
тим, що історико-культурні традиції зберігаються, а система наукової 
комунікації поповнюється новими каналами й  формами протягом 
історичного розвитку суспільства. Усі вони співіснують, але в  певні 
періоди окремі канали, форми, засоби домінують. Отже, нова одиниця 
може співіснувати поряд з  іншими одиницями наукової комуніка-
ції, зокрема науковими статтями, не заперечуючи їх. Можна тільки 
прогнозувати, що знання згодом стане провідним у системі наукових 
комунікацій. 

Висновки. Основним засобом на етапі зародження наукових ко-
мунікацій слугував діалог, який виконував функцію об’єктивізації 
результатів пізнання та процесу здобуття знань. Становлення системи 
наукових комунікацій пов’язане з розвитком писемних форм і засобів 
наукової взаємодії, створенням наукових журналів. 

Етап розвитку системи наукових комунікацій вирізняється ви-
окремленням статті як основної одиниці комунікації. Етап транс-
формацій характеризується переходом від журнально орієнтованого 
підходу та статті до окремого знання. 

Важливий канал у системі наукових комунікацій — бібліотека — 
у нових умовах є агрегатом інформаційного потоку не тільки науко-
вих публікацій, але й  інших електронних каналів і  засобів наукових 
комунікацій, що потребує відповідних досліджень. 
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DEVELoPMEnt staGEs oF scHoLarLY coMMUnication
The aim of this paper is to distinguish the development stages in scholarly 
communication.
Research methodology. The article provides a detailed examination of 
the publications by scholarly communication researchers and library sci-
entists. 
Results. The creation stage is characterized by spreading oral communi-
cation where the main method of scholarly communication is dialogue. 
It serves as an instrument of objectification of the results of perception 
and the process of obtaining knowledge. The establishment stage which 
is connected to the development of writing forms of communication and 
book publishing is characterized by appearing the scientific journals and 
formation on the basis of formal and informal scholarly communication. 
The characteristic features of this stage are the formation of the double-
base structure of scholarly communication: informal (correspondance, 
internship) and formal (books, journals) communication. The development 
stage is distinguished by separating scientific journal and scientific article 
as a main unit of scholarly communication. The specific feature of this 
stage is the separation of a scientific article as a main unit of scholarly 
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communication. Spreading various channels, means and instruments of 
scientific collaboration and appearance of knowledge as a new unit of 
communication are the main features of the transformation stage. Hier-
archically organized scholarly communication changes into new models 
that are distinguished by combining linear and non-linear data submission. 
Library is the important channel in the system of schorlarly communica-
tion, which appears not only as a producer of scientific publications in 
information flow but also as a producer of other electronic channels and 
means of scholarly communication.
Novetly. An attempt is made to show new forms and channels in the 
historical evolution of scholarly communication. All these forms coexist 
without denying each other, but at certain times this or that channel, 
form or mean takes a dominant position.
The practical significance. The information contained in this article can be 
useful for the special course «Communication in Science». 
Key words: scholarly communication, development stages of scholarly 
communication, dialogue, scientific journal, scientific article, electronic 
communication, library.
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маційної політики Адміністрації Президента України, кандидат наук 
з державного управління, доцент кафедри інформаційної політики та 
електронного урядування Національної академії державного управління 
при Президентові України, м. Київ

ДЖЕРЕлЬНИЙ ОГлЯД РОЗУміННЯ Й тлУмАЧЕННЯ КОмУНіКАЦіЙНО-
ПУБліЧНОЇ ФУНКЦіЇ ДЕРЖАВИ В НАУКОВОмУ ДИсКУРсі
Здійснено джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-
публічної функції держави в науковому дискурсі. З’ясовано питання 
становлення й розвитку комунікаційної системи суспільства в науко-
вому дискурсі, які нерозривно пов’язані з історією відносин між гро-
мадянином, інститутами громадянського суспільства та державою 
в процесах демократизації.
Ключові слова: комунікаційно-публічна функція держави, демокра-
тичне державотворення, свобода слова.

А. Е. Бухтатый, главный консультант Главного департамента информа-
ционной политики Администрации Президента Украины, кандидат наук 
по государственному управлению, доцент кафедры информационной 
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К ВОПРОсУ КОммУНИКАЦИОННО-ПУБлИЧНОЙ ФУНКЦИИ 
ГОсУДАРстВА В НАУЧНОм ДИсКУРсЕ
Осуществляется исходный обзор понимания и толкования комму-
никационной функции государства в научном дискурсе. Рассмо-
трены вопросы становления и развития коммуникационной системы 
общест ва в научном дискурсе, неразрывно связанные с историей 
отношений между гражданином, институтами гражданского обще-
ства и государством в процессах демократизации.
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tHE coMMUnication anD PUBLic FUnctions oF tHE statE  
in tHE sciEntiFic DiscoUrsE
The article presents a review of the literature on the interpretation of 
communication and public functions of the state in the scientific discourse. 
The result shows that the issue of development of communication system 
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of the society in the scientific discourse is inextricably connected with 
the history of evolution of the citizen, civil society and state relations 
under the democratization process.
Key words: democratic state formation, freedom of speech, communica-
tion and public functions of the state.

Постановка проблеми. Дослідження становлення й розвитку ко-
мунікаційної системи суспільства в  науковому дискурсі нерозривно 
пов’язано з  історією еволюції відносин між громадянином, інститу-
тами громадянського суспільства та державою в  процесах демокра-
тизації. 

Якщо сьогодні інформацію називають «киснем» демократії, і  це 
твердження має доказову базу, оскільки діяльність будь-якої сучасної 
держави чи її органів не може відбуватися в  інформаційному ваку-
умі, то комунікація є «двигуном» демократії, оскільки всі процеси 
державного управління нерозривно поєднані з процесами створення, 
пошуку, накопичення, збереження та поширення інформації. Саме 
тому існує необхідність віднайдення чіткої аргументації та логічної 
доказової бази щодо взаємозв’язку між розвитком демократії з  іс-
нуючими практиками формування комунікаційно-публічної функції 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій засвідчує, що дослі-
дження суті соціальних комунікацій Тенван Дейка (нідерл. Teun 
Adrianus Van Dijk), З. Баумана (англ. Zygmunt Bauman), Р. Дарендорфа 
(англ. Ralf Gustav Dahrendorf), Р. Патнема (англ. Robert D.  Putnam), 
С. Хантінгтона (англ. Samuel P. Huntington), М. Кастелса (англ. Manuel 
Castells), Дж. Кіна (англ. John Keene), Ю. Хабермаса (нім. Jürgen 
Habermas), М. Фуко (фр. Michel Foucault), Л. Вітгенштейна (нім. Ludwig 
Josef Johann Wittgenstein), П. Розанвалона (англ. Pierre Rosanvallon), Ні-
класа Лумана (англ. Niklas Luhmann), П. Лазарсфельда (англ. Paul Felix 
Lazarsfeld), Р. Мертона (англ. Robert King Merton), Еверета Роджерса 
(англ. Everett Rogers), К. Поппера (нім. Karl Raimund Popper), Г. Йо-
наса (нім. Hans Jonas), Ф. Фукуями (англ. Yoshihiro Francis Fukuyama), 
Р. Даля (англ. Robert Alan Dahl), Р. Дебре (фр. Régis Debray), Д. Мак-
Квейла (англ. Denis McQuail’s), Ж. Бодрійяра (фр. Jean Baudrillard), 
Г. Ініс (англ. Harold Adams Innis) та ін. є надто важливими в сучасному 
науковому дискурсі з цієї проблеми.

На сучасному етапі проблематику соціальних комунікацій дослі-
джують В. Різун, О. Богуславський, Т. Крайнікова, І. Паримський, 
А.  Сіленко, О. Радченко, О. Скрипнюк, Г. Почепцов, Д. Андрєєв, 
Н.  Драгомерецька, М. Ожеван, Д. Дуцик, Є. Романенко та ін. Слід 
зазначити, що в працях більшості дослідників у різних галузях гума-
нітарних наук чітко простежується вплив теорії масової комунікації. 
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Причому існує певна закономірність, яка полягає в  тому, що в  цих 
наукових розвідках суспільство розглядається як простір комуніка-
цій, у  якому циркулюють різні види соціальних та інформаційних 
капіталів.

Водночас малодосліджене питання становлення й розвитку кому-
нікаційної системи суспільства в  науковому дискурсі, яке, на нашу 
думку, нерозривно пов’язане з історією відносин між громадянином, 
інститутами громадянського суспільства та державою в процесах де-
мократизації. 

Мета статті — дослідити процес еволюції розуміння й тлумачення 
феномену соціальної комунікації в аспектах становлення комунікацій-
ної функції держави, а також визначити її основні ознаки, завдання та 
роль у процесах демократичного державотворення, які ґрунтуються 
на традиціях свободи інформаційних відносин, розвиткові комуніка-
ційної системи суспільства. 

Очевидно, що дослідження таких категорій, як «публічна комуні-
кація», «комунікаційно-публічна функція держави», «свобода слова», 
«свобода інформації», «доступ до публічної інформації», «участь 
в управлінні державними справами» неодмінно зумовлює необхідність 
комплексного розгляду дефініції «комунікаційна функція держави», 
що забезпечує зв’язок визначеної теми з науковими та практичними 
завданнями, які нині постали перед вітчизняною наукою.

Виклад основного матеріалу дослідження потрібно розпочати 
з огляду праць з теорії соціальних комунікацій та державного управ-
ління, які багато вітчизняних науковців розглядають дещо обмежено, 
здебільшого акцентуючи на функції «інформування»  — висвітленні 
поточної діяльності органів державної влади засобами масової ін-
формації. Така позиція суттєво обмежує порушену проблематику 
й пов’язана з тим, що більшість вітчизняних теоретиків мають справу 
виключно зі сферами економічного, адміністративного, державного 
управління, утім, у  сучасному суспільстві основоположну роль віді-
грають саме управлінські процеси у  сфері соціальних комунікацій, 
а  також політики, культури та ідеології, які нерозривно пов’язані 
з розвитком сфери публічних комунікацій.

Тен А. ван Дейк (нідерл. Teun Adrianus Van Dijk) зазначає, що гло-
бальні й локальні простори сучасності характеризуються ускладнен-
ням владних повноважень у соціальній сфері. Володарювати означає 
сьогодні володіти не скільки апаратом примусу, скільки можливістю 
визначати поточну ситуацію в  суспільстві, формулюючи критерії 
об’єктивності, неупередженості, авторитетності, правдивості, істин-
ності [8, с. 8]. 
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Аналіз наукових досліджень і  публікацій, присвячених пробле-

матиці інформаційних відносин між громадянином, інститутами 
громадянського суспільства та демократичними державами, перші 
з яких виникли в VI–V ст. до н. е., уможливлює широку дослідницьку 
діяльність. Філософські дослідження комунікаційної функції держави 
здійснені ще в  працях давньогрецьких мислителів Платона (грець. 
Πλάτων; 428–348 до н. е.) й  Арістотеля (грець. Αριστοτέλης; 384–322 
до  н. е.), думки котрих набули продовження в  працях сучасників 
К. Кулє (фр. CorinneCoulet), Ф. Кессіді.

Більшість дослідників погоджуються з думкою, що сплеск уваги до 
інформаційних відносин між громадянином, інститутами громадян-
ського суспільства та державою виник ще в часи пізнього Ренесансу, 
коли завдяки винаходу Й. Гутенберга (англ. Johann Gutenberg) відбу-
лася технологічна революція у виробництві друкованої інформаційної 
продукції, яка в  часовій системі координат збіглася з  поверненням 
філософської думки до античних традицій та стала поштовхом до 
розвитку нової якості соціально-комунікаційної культури суспільства.

Зазначимо, що проблема пошуку еквілібріуму в  закономірності 
розвитку комунікаційної системи суспільства та вирішення питання 
збалансованого підходу щодо врегулювання інформаційних відносин 
у  системі демократичного державного управління порушувалася ще 
в  працях давньогрецьких філософів. Так, Платон зазначив, що мис-
тецтво державного управління  — знання прекрасного й  корисного; 
творче знання справедливості в державі [21, с. 618]. 

Арістотель у  «Політиці» не тільки наголошував на «політичній 
природі людини», філософ уважав можливим існування індивідуума 
поза державою, але зазначав, що на це здатна лише «надлюдина». Тіт 
Лівій (лат. Titus Livius, 59 р. до н. е.) у  своїй історії Риму акцентує: 
заснування міста почалося з того, що «Ромул скликав людей на збори 
і дав їм закони, оскільки нічим іншим, окрім законів, не можна було 
об’єднати їх у єдиний народ [25, с. 34]». Зауважимо, що наш сучасник, 
автор бестселера «Вільна культура» (англ. «Free Culture») Л. Лессіг 
(англ. Lawrence Lessig) переконаний, що «Рим було повалено тому, 
що вільне слово звучало вже не на форумах, від яких залишилися 
тільки площі, а на германських тунгах» [13, с. 7]. 

Суперечки й  дискусії щодо побудови ідеальної моделі політич-
ної системи, яка б, згідно з Арістотелем, забезпечувала «справедливе 
узгодження цілої держави та узгодження законів з метою досягнення 
загального блага громадян» [2, с. 88], тобто системи, здатної вибудо-
вувати такі інституції, які б урівноважували різновекторні потреби 
громадянина та всієї громади, зокрема стосовно індивідуальної сво-
боди, у якій питання свободи слова та свободи вираження поглядів 
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відіграють надзвичайно важливу роль, активно обговорюють у  на-
уковому середовищі й донині.

Утопічні ідеї давньогрецьких філософів неодноразово ставали те-
мою наукових і політичних дискусій, але більшість з них стосувалися 
пошуку ідеального державного устрою, оптимальної політичної сис-
теми, виборів, а також участі громадянина в управлінні державними 
справами. Зокрема відомий російський антикознавець Ф. Кессіді, 
досліджуючи питання «грецького дива», відзначив, що становлення 
грецької демократії, починаючи з «воєнної демократії» гомерівських 
часів, реформ Солона та Клісфена й афінської демократії в «золотий 
період» Перікла — усе це етапи боротьби демоса грецьких полісів за 
свободу, громадянські права та встановлення демократичного ладу 
[10, с. 16]. Більшість дослідників погоджуються з тим, що демократія 
визнавала за кожним громадянином свободу комунікації, яка вира-
жалася в праві обстоювати ту чи іншу думку, критикувати державні 
установи й політичних діячів [10, с. 42]. 

Таким чином, а  priori, феномен понять «свободи інформації», 
«свободи слова» та «свободи вираження поглядів» (тобто свободи 
комунікації), пов’язаний з терміном «демократія», яке є одним із най-
більших досягнень давньогрецької системи державного управління, 
родоначальниками якої вважаються давні Афіни в період з 500 до 321 
рр. до н. е. У цьому сенсі варто відзначити, що Арістотель пов’язував 
феномен виникнення держави саме з фактором вільної комунікації, 
адже «з-поміж усіх живих істот тільки людина має здатність гово-
рити», та застерігав, що «мова здатна передавати як щось корисне, так 
і шкідливе, достоту як і те, що справедливе й несправедливе» [1, с. 17].

Принцип морально-правового релятивізму (від лат. relativus  — 
відносний), сформований Протагором (давньогрецьк. Πρωταγόρας, 
490–420 рр. до н. е.), характеризує настрої його епохи, для яких сус-
пільно-політичні проблеми, питання про закон і право, їх походження 
й  сутність набули першочергового значення. Навколо цього відбу-
вався обмін думками, виникали гострі дискусії.

Як зазначає Г. Герасимова, основними сферами застосування ін-
струментів комунікації в  Римській імперії були право та політика, 
у яких долученість римських агентів публічної комунікації до сфери 
політики та суспільного життя були суттєвими. Більшість відомих 
римських ораторів практикувалися на форумі, багато з них були се-
наторами й консулами. Корпус римських ораторів був численним, що 
свідчить про інтенсивність застосування інструментів публічних ко-
мунікацій у соціальній сфері Стародавнього Риму. Характерна ознака 
публічного дискурсу Стародавнього Риму — професіоналізація його 
суб’єктів. Саме римські оратори стали першими професіоналами 
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у  сфері публічної комунікації. Активно використовувалися можли-
вості письмового фіксування інформації під час підготовки, прото-
колювання та архівування виступів ораторів [4, с. 102].

Дж. Мільтон (англ. John Milton) в «Ареопагітиці» ще в 1644 р., до-
сліджуючи питання щодо існування в  давньогрецькому полісі такої 
функції держави, як «цензура», звернув увагу на те, що «ми ніде не 
читаємо, щоб Епікур, або розпусна кіренська школа, або безсоромні 
вислови циніків коли-небудь переслідувалися законом. Також ніде не 
згадується, що не дозволялося читання комедій старих авторів, хоча 
їх вистави й були заборонені» [19].

Згаданий Ф. Кессіді відзначав, що за законами афінської демокра-
тії кожен громадянин користувався повною свободою слова й самої 
законодавчої ініціативи, мав право критикувати посадових осіб та 
існуючі порядки, міг ініціювати обговорення народних зборів про-
екту нового закону й подати клопотання про усунення існуючого або 
застарілого, виступити з пропозицією та запитом.

На нашу думку, усе це надає підстав наголосити на існуванні за 
часів стародавніх Греції та Риму певної закономірності, яка полягала 
в існуванні розвиненої комунікаційної системи суспільства. Зокрема 
французька дослідниця К. Куллє в праці «ЗМІ в Давній Греції» зазна-
чає, що публічні написи однозначно сприймалися, принаймні з дру-
гої половини V ст. до н. е., як інститут, пов’язаний з демократичною 
практикою. У  демократичних полісах ті, хто інформував, та ті, кого 
інформували, були одними й тими самими особами, оскільки опри-
люднювалося те, за що голосували збори. У  такому разі прозорість 
була повною, а  зв’язок між демократією й  публічністю законів і  рі-
шень — беззаперечним [12, с. 104–105].

Аналіз філософських праць та історичних свідчень дозволяє ви-
значити давньогрецький поліс як простір вільних комунікацій. Свя-
тилища, агора, театр, гімназія, а також місця політичних комунікацій 
(збори, ради, суди, державні органи) сприяли здійсненню комунікацій, 
а  мова та писемність стали інструментами й  технологіями цих со-
ціальних комунікацій. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що ідеї давньогрецьких філо-
софів не узгоджувалися з  об’єктивною реальністю. Незважаючи на 
ідеалізованість деяких з них, більшість базувалися на закономірностях 
розвитку комунікаційної системи суспільства як практиці побудови 
демократичної системи державного управління.

Ці ідеї визначили вектор європейського демократичного розвитку 
на наступні тисячоліття, зокрема в аспектах формування та реалізації 
політики публічних комунікацій. Нині є всі підстави стверджувати 
про існування певних закономірностей розвитку комунікаційної 
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системи суспільства держави в  процесах демократичного державот-
ворення. 

Характерно, що «Євангеліє від Іоанна» (лат. Evangelium secundum 
Ioannem), яке датується дев’яностими роками першого сторіччя нашої 
ери, починається так: «Спочатку було Слово...» [31, с. 3]. Ж. Дерріда 
(фр. Jacques Derrida) зауважив, що таке твердження щодо першочер-
говості «слова» не тільки як первородного джерела інформації, а й як 
утворення «світу», наявне й у стародавній єгипетській міфології, від-
повідно до якої Тот  — старший син Ра (бог сонця)  — бог-творець, 
і народжує він словом. Український філософ Г. Сковорода в трактаті 
«Твердь бесіди» (1766) проголосив, що «Слово  — плоть буде, і  все-
лися в нього». Т. Шевченко у «вільному переспіві 11-го псалма», ак-
центуючи на мотиві громадянського покликання поета — захисника 
народних інтересів, говорив: «Возвеличу малих отих рабів німих! Я 
на сторожі коло їх поставлю слово» [30, с. 706–707].

Таким чином, різні етапи цивілізаційного розвитку суспільства 
мають певні закономірності розвитку комунікаційної системи демо-
кратичного суспільства — уявлення про важливість таких категорій, 
як «свобода слова», «свобода вираження поглядів, «свобода комуні-
кацій», «участь в управлінні державними справами». 

Розглядаючи поняття «держава» як окремий комплекс політич-
них інститутів, завданнями яких є задоволення інтересів певних 
суспільних груп, котрі проживають на певних територіях, можна за-
уважити, що вона завжди намагається контролювати комунікаційні 
процеси — засекретити якомога більший обсяг інформації щодо своєї 
діяльності, обмежити громадянам доступ до неї, ускладнивши мож-
ливості участі в  управлінні державними справами. Суб’єкти влад-
них повноважень, перешкоджаючи поширенню суспільно значущої 
інформації, впливають на процеси формування громадської думки 
й  можуть моделювати, по-перше, бажаний для них розвиток подій; 
по-друге, спрямовувати увагу суспільства в потрібному напрямі; по-
третє, обмежити можливості участі соціально активних громадян 
в управлінні державними справами.

Якщо в «дописемному» суспільстві носіями інформації були осо-
бистості, котрі передавали її іншим членам суспільства в усній формі, 
що супроводжувалося постійним викривленням у  комунікаційних 
процесах, пов’язаних зі здійсненням «кодування-декодування» інфор-
мації, а  також загрозою втрати разом з  утратою носія  — загибелі 
індивідуума, то винайдення писемності стало передвісником «масової 
комунікації», адже на той час порівняно нечисленні літописці та пере-
писувачі книг перебували під жорстким контролем і  цензом влади 
церковної та світської.
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На нашу думку, існують принаймні чотири історично 

взаємопов’язані фактори, які деякою мірою пояснюють еволюцію 
посилення інтересу до комунікації, як невід’ємного явища розвитку 
комунікаційної системи суспільства: Ренесанс  — відродження (фр. 
Renaissance — Відродження) на початку XVI ст. ідеалів гуманізму та 
орієнтації на античну філософську й культурну спадщину; розвиток 
друкарства (поліграфії)  — набуття інформацією ознак капіталізації 
(товару); закріплення принципів свободи слова та вільних комуніка-
цій у законодавствах європейських країн та Сполучених Штатів Аме-
рики (буржуазні революції); визнання й поширення в законодавствах 
практично всіх сучасних демократичних держав принципів свободи 
слова, доступу до публічної інформації та формування соціально-
комунікаційної культури суспільства.

Таким чином, не применшуючи значного внеску в  розвиток ци-
вілізації давньогрецьких держав-полісів, вважаємо за доцільне звер-
нути особливу увагу на історично зумовлену закономірність розвитку 
комунікаційної системи суспільства, який пов’язаний з винайденням 
друкарського верстата. 

Першим масовим виробником інформації, яка нині розглядається 
як масова, вважається книгодрукування. Так, запроваджене в 1452 р. 
німецьким першодрукарем Йоганном Гутенбергом промислове вироб-
ництво книг започаткувало нову парадигму становлення соціально-
комунікаційних структур, форм і процесів суспільного розвитку. Цей 
винахід здійснив революцію в способі матеріалізації та капіталізації 
інформації: писемне слово змінено на друковане, а книга стала това-
ром широкого вжитку.

Парадоксально, але якщо в  1452 р. винахідник віддрукував 180 
Біблій, що цілком схвалювала церква, то через сто років  — достат-
ньо незначний історичний період  — з-під друкарських пресів вий-
шов друком тисячний тираж книги Ніколи Коперника (пол. Mikołaj 
Kopernik) «Про обертання небесних сфер» (лат. «De revolutionibus 
orbium coelestium»), яка згодом кардинально змінила уявлення про 
всесвіт і потрапила до переліку видань, заборонених Ватиканом.

Саме друкарство сприяло стрімкому поширенню в  Німеччині 
знаменитих 95 тез Мартіна Лютера (нім. Martin Luther) та ідей Ре-
формації, що на той час створило значні проблеми для тогочасної 
католицької церкви, а також сформувало підґрунтя для розвитку ідей 
Просвітництва. 

Про активний розвиток друкарства на території Західної Європи 
свідчить Ф. Бродель, котрий зазначав, що перший друкарський вер-
стат у  Ліоні (Франція) встановили в  1473 р., а  вже в  1539 р., напе-
редодні великого страйку, працювала сотня верстатів, що засвідчує: 
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працювала тисяча робітників, зокрема учні, підмайстри та майстри. 
Друкарське ремесло було новою справою, капіталістичною, і  певно, 
що одні й  ті самі причини зумовлювали одні й  ті самі дії, скрізь  — 
у Парижі в 1539 та 1572 рр., в Женеві близько 1560 р. і навіть у Ве-
неції, в  Альда Мануція 1504 р.  — відбулися страйки та бунти [3, 
c. 422–423].

Дж. Мільтон (англ. John Milton; 1608–1674) у  «нецензурованій» 
праці «Ареопагітика» звернув увагу британських законодавців на не-
припустимість упровадження такої непритаманної функції держави, 
як цензура. Він доводив, що функція, відповідно до якої «не може 
бути з цього часу надрукована або надана в продаж книга, якщо така 
не була попередньо схвалена й дозволена особою або особами, при-
значеними для дозволу такого обома Палатами або однією з  них» 
[19], не приведе до тієї мети, заради якої вона була запроваджена.

Мільтон увів до наукового обігу поняття «відкритого ринку ідей» 
і  «процесу повернення до істини». Істинне й  мудре виживе, хибне 
й оманливе — згине. Уряд не повинен втручатися в цю боротьбу та 
впливати на шанси тієї чи іншої сторони. І навіть, якщо хибне може 
здобути тимчасову перемогу, те, що істинне, закликавши на захист 
додаткові сили, врешті-решт виживе через повернення до істини» 
[24, с. 73–74].

Зауважимо, що цей науковець зацікавлював українських політич-
них і  громадських діячів ХІХ ст. Характерно, що однією з  перших 
стала Леся Українка, яка у  творі «Джон Мільтон» відзначила, що «в 
часи Мільтона в  Англії була особиста неволя, але й  на десяту долю 
не така люта, як тепер у нас, хоч за законом вважалось, що її не по-
винно бути» [27].

Засновник ліберально-демократичної традиції в західній політич-
ній думці Дж. Локк (англ. John Locke) (1632–1704 рр.), досліджуючи 
цілі політичного суспільства та врядування, зазначав, що «першо-
черговою й  головною метою об’єднання людей у  спільнотворенні». 
Водночас він зауважував, що «державні службовці не можуть вира-
жати думки, які суперечать суспільству або тим моральним прави-
лам, які необхідні для збереження громадянського суспільства» [14, 
с. 195–196]. При цьому, наголошуючи на непорушності верховенства 
права, зазначав: якщо законодавчий орган діє (функціонує) всупереч 
висловленій йому довірі, передусім, коли зазіхає на власність і прагне 
зробити себе чи будь-яку частину суспільства господарями або по-
вноправними розпорядниками життя, свободи й  майна, належних 
народові, то це неодмінно призведе до розпаду системи врядування 
[14, с. 246]. 
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У результаті буржуазних революцій XVII–XVIII ст. свобода слова 

та заборона державної цензури стали невід’ємними складовими кон-
ституційних актів у більшості європейських держав. Вагомий внесок 
у  становлення нової суспільної ідеології, політико-правового життя 
Нідерландів, які стали батьківщиною першої буржуазної революції та 
Європи в цілому, і перемогу революції здійснили вчені-гуманісти Гуго 
Гроцій (лат. Hugo Grotius; 1585–1645) і особливо Барух Спіноза (лат. 
Benedictus de Spinoza; 1632–1677), котрий у праці «Політичний трак-
тат» визначив одним із обов’язків ради при монархові оприлюднення 
розпоряджень чи рішень царя. Зазначимо, що французький дослід-
ник Режіс Дебре доречно наголошує, що саме «мас-медіа винайшли 
демократію серед аристократії, достоту як атомну зброю у  воєнній 
галузі» [7, с. 206].

Учені, філософи, політики предметно цікавилися проблемами по-
ходження влади, взаємовідносин держави й  суспільства, формами 
державного устрою, власності, правами людини, демократією тощо. 
Розробка цих питань стала вагомим внеском у розвиток світової по-
літичної думки щодо побудови сучасного цивілізованого суспільства. 
У ХVIII ст. кардинально змінилася структура європейського публіч-
ного простору — якісно зросла роль організованої масової інформа-
ції. Структурована, каталізована, суспільно адаптована та декодована 
інформація подавалася суспільству як науково обґрунтована, прин-
ципово нова інформація, здійснювався контроль. Друкарство пере-
творило інформаційні струмки писемності у  бурхливий потік нової 
комунікації, яка нестримно поширювала ідеї, що обумовлювали пре-
тензії нових соціальних груп і класів на участь у владі. Книги й газети 
стали потужною зброєю конструкторів та архітекторів нового світо-
вого устрою. Відбулися переформатування свідомості еліти, соціальне 
вербування адептів завдяки ретельній підготовці до масових рухів, 
першим з яких стане Французька революція 1789–1799 рр.

Ми погоджуємося з  думками американських дослідників Ф. Сі-
бертом (англ. Fred S. Seibert), У. Шраммом (англ. Wilbur Schramm) 
та Т.  Пітерсом (англ. Theodore Peterson), котрі порівнюють початок 
XVIII ст. з  біфуркаційним періодом  — зміною парадигми функції 
держави від авторитарної до лібертаріанської моделі. «Влада корони 
була відсторонена від контролю преси, контроль церкви — усунуто, 
а державні монополії у видавничій справі — скасовані» [24, с. 73].

Серйозним поштовхом до руйнації на теренах як «старого», так 
і  «нового» світів  — Європи та Північної Америки, думки щодо 
права влади й  церкви на контроль за інформацією стали «револю-
ційні» ідеї та памфлети англо-американського філософа Томаса Пейна 
(англ. Thomas Paine; 1737–1809 рр.), суть яких полягала в  тому, що 
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функції держави мають зводитися не лише до забезпечення певного 
необхідного рівня матеріального благополуччя громадян та їх без-
пеки, а  й  до захисту їхніх природних прав. Зокрема, він зазначав, 
що в монархічному устрої є дещо парадоксальне: спочатку воно від-
межовує людину від джерел інформації, а потім уповноважує її діяти 
в  разі, коли потрібне вище розуміння [29]. На його думку, людина 
долучається до суспільного об’єднання не для зменшення своїх осно-
воположних прав, а  для їх забезпечення; відмовляючись від деяких 
прав в інтересах суспільства, вона залишає за собою свободу думки, 
свободу віросповідання і  право робити для свого добробуту те, що 
не перешкоджає іншим.

У грудні 1792 р. Т. Пейна заочно притягнуто до суду в Лондоні за 
«брехливий і  підривний наклеп на Короля й  Парламент під назвою 
"Права Людини, частина ІІ"» [11, с. 10]. Характерною особливістю того 
судового процесу є те, що захисник обвинувачуваного Том Ерскін — 
Генеральний прокурор Принца Уельського  — вважав, що «у справі 
публікацій влада Парламенту обмежена правом індивідів вільно ви-
словлювати та публікувати свої погляди» [11, с. 11].

4 березня 1801 р. Томас Джефферсон (англ. Thomas Jefferson; 
1743–1826) у першій інавгураційній промові на пост Президента США 
визначив основні функції уряду, до яких, окрім необхідності «одна-
кового і справедливого судочинства», «верховенства цивільної влади 
над військовою», долучено нові функції  — «поширення інформації 
про зловживання», а  також «свободи преси» [9, с. 18]. Характерно, 
що через чотири роки у  своїй другій інавгураційній промові, підсу-
мовуючи результати діяльності уряду, Т. Джефферсон зазначив, що 
«світ також був зацікавлений у справедливому та повному проведенні 
такого експерименту: чи достатньо свободи обговорення — за умови 
невтручання держави — для поширення захисту істини й чи можна 
за допомогою брехні та наклепів відправити у  відставку уряд, який 
поводиться цілком у  дусі Конституції, завзято й  чесно виконує свої 
обов’язки» [9, с. 22].

Загалом Т. Джефферсон не схвалював запровадження деякими 
штатами «адекватного покарання, передбаченого та забезпеченого за-
конодавством проти брехні», оскільки, на його думку, «вищезгаданий 
експеримент довів, що коли істина та резон устояли проти брехні 
вкупі з  фальшивими фактами, то преса, обмежена рамками істини, 
більше не потребує обмежень з  боку закону; громадська думка ви-
править усі хибні погляди та міркування після заслуховування всіх 
зацікавлених сторін у  повному обсязі; і  більше немає потреби про-
водити якусь іншу межу між неоціненною свободою преси та її де-
моралізуючою розбещеністю. Якщо ж будуть нові порушення, котрі 
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законодавство не спроможеться припинити, то його дієвість буде до-
повнена й посилена цензурою громадської думки» [9, с. 23].

У першій половині XIX ст. Дж. С. Міль (англ. John Stuart Mill) за-
значав, що «стосовно людей, котрі працюють, принаймні в передових 
країнах Європи, можна з упевненістю стверджувати: патріархальній 
або патерналістичній системі управління вони ніколи більше не під-
порядковуватимуться. Це питання було вирішено тоді, коли вони 
набули доступу до газет і  політичної літератури» [18, с. 89]. У  свій 
час значну увагу цим процесам приділяв засновник утилітаризму — 
Ієремія Бентам (англ. Jeremy Bentham), котрий був послідовником ідеї 
ефективного контролю за діяльністю законодавчої й виконавчої влади 
за допомогою вільної преси, суспільних дискусій тощо. 

Не можна не відзначити й  активну позицію згаданого Т. Гоб-
бса (англ. Thomas Hobbes), який стверджував: оскільки в  державі, 
яка основується на продуманому суспільному договорі, неможливо 
встановити єдині моральні норми, свобода висловлювань і  совісті є 
обов’язковою умовою нормального суспільного життя. 

На думку Дж. С. Міля, найактивніше обговорюваними питаннями 
політичної науки та практики державного управління є розумні межі 
функцій і сфер діяльності урядів [18, с. 145]. 

Автор концепції поліархії Р. Даль (англ. Robert Alan Dahl), до-
сліджуючи межі й  можливості демократії в  праці «Демократія та її 
критики», визначив серед необхідних умов такі: свободу вираження 
поглядів, яка передбачає критику влади, уряду, режиму, соціально-
економічного порядку та владної ідеології; альтернативну інформацію. 
Громадяни мають право на пошук альтернативних джерел інформації. 
Більше того, альтернативні джерела інформації захищені законами 
[6, с. 341].

Режіс Дебре (фр. Régis Debray), критикуючи сучасні державні 
устрої, визначив, що «інформаційний апарат випередив, а отже, декла-
сував і реорганізував за власними законами політичні, профспілкові, 
релігійні та педагогічні апарати» [7, с. 105]. Мішель Фуко (фр. Michel 
Foucault) наголошував, що володіти дискурсом  — значить володіти 
владою. Сучасні еліти не здійснюють політики гегемонії за допомогою 
прямого примусу. Навпаки, пряма конфронтація свідчить про неспро-
можність еліт формувати такі системи знань, які внеможливлюють 
«звучання» критичних і незгодних думок [8, с. 9].

Ніклас Луман (англ. Niklas Luhmann) у  праці «Реальність мас-
медіа» зазначав, що в подальшому поняттям «мас-медіа» повинні бути 
охоплені всі публічні установи, які використовують технічні засоби 
для поширення повідомлень [15, с. 9]. Організації, які здійснюють 
комунікацію в межах мас-медійної системи, залежать від гіпотетичних 
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вимог і  придатності (для адресатів). Це зумовлює стандартизацію, 
а також диференціацію та уніфікацію їхніх програм [15, с. 10].

Засновник християнської течії Жак Марітен у філософії Арістотеля 
(фр. Jacques Maritain) зазначав, що соціальні права й соціальні свободи 
повинні мати відповідні до них відповідальності; права й обов’язки 
щодо політичного суспільства, взаємні права й обов’язки соціальних 
груп і  держави; управління народу, народом і  для народу; функції 
влади в політичній і суспільній демократії; усвідомлений моральний 
обов’язок, що стосується як справедливих законів, так і Конституції, 
які гарантують народові (різні) свободи [16].

Нині суть публічних комунікацій полягає не тільки в поширенні 
державою інформації. Ключовою метою є формування позитивної 
громадської думки щодо державної політики в  різних сферах сус-
пільного життя, отримання вотуму довіри від громадян, соціальних 
інститутів і суспільства загалом.

Очевидно, що об’єктом комунікаційно-публічної функції держави 
є не ввесь обсяг інформації в  її просторово-часовому та ціннісному 
вимірах, а лише та частка публічної інформації, яка здатна впливати 
на розвиток окремого індивіда, суспільства в цілому або певних со-
ціальних груп зокрема. 

Цю інформацію слід сприймати як суспільно значущу. Очевидно, 
що вплинути на формування в більшості членів соціуму певного став-
лення до певної політичної, соціальної, культурної або іншої про-
блеми вона може лише за умови позитивного сприйняття мінімально 
необхідною кількістю його членів. Суспільно значуща інформація, 
поширюючись каналами міжособового спілкування та декодуючись 
під час цих процесів, набуває статусу масової. Зрозуміло, що ефек-
тивність її розповсюдження залежить від того, яка кількість членів 
суспільства долучиться до процесу комунікації. 

Сучасне позиціювання понять «свобода слова», «свобода вира-
ження поглядів», «вільний доступ до інформації» в  більшості євро-
пейських держав набуло відображення в положеннях статті 10 Кон-
венції про захист прав людини і  основоположних свобод, підписа-
ної Урядами — членами Ради Європи від 4 листопада 1950 р., якими 
визначається право кожного на вільний доступ до інформації та її 
поширення. Цей постулат відображається в  конституційних актах 
більшості європейських держав і фактично перетворився на синонім 
демократії.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що фі-
лософські пошуки ідеальної моделі взаємовідносин громадянина  — 
суспільства — держави завжди ґрунтувалися на засадах об’єктивної 
реальності. Незважаючи на ідеалізованість деяких з  них, більшість 
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мають реальне підґрунтя — існуючу практику побудови демократич-
ної системи державного управління. Нині є всі підстави стверджувати 
про існування певних закономірностей і  циклічної трансформації 
інформаційної функції держави в  процесах суспільно-історичного 
розвитку до функції суспільних комунікацій. 

Упровадження в практику державного управління загальновизна-
них демократичних принципів свободи слова, свободи вираження по-
глядів і переконань, відкритість інформації про діяльність державних 
органів (якщо це не суперечить принципам національної безпеки) 
дозволяє говорити про необхідність скорочення атавістичних контр-
олюючих функцій держави у сфері інформаційних відносин і транс-
формації їх у  межах партиципальної комунікації, тобто публічних 
комунікацій, основаних на приматі свободи слова, свободи вираження 
поглядів та участі громадянина в управлінні державними справами.

Перспективи подальших досліджень ґрунтуються на сучасних 
особливостях взаємодії держави, суспільства й  кожного індивіда 
та, насамперед, полягають у  необхідності здійснення наукової роз-
відки в  царині зміни парадигми контролюючих функцій держави 
у сфері інформаційних відносин, притаманних епосі індустріального 
суспільства,та трансформації їх у модель партиципаторної комуніка-
ції, яка є невід’ємним чинником подальшого демократичного держа-
вотворення в умовах європейської інтеграції України.
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tHE coMMUnication anD PUBLic FUnctions oF tHE statE  
in tHE sciEntiFic DiscoUrsE
The aim of this paper is to explore the evolution of interpretation of the 
phenomenon of social communication in the aspects of communication 
function of the state formation and determine its essential features, ob-
jectives and role in the formation of a democratic state based on the 
traditions of freedom of information relations, development of commu-
nication system of the society.
Research methodology.The article analyzes Ukrainian scholarly works on 
the theory of social communications and public administration. Philosophi-
cal views and approaches to the interpretation of communication and 
public functions of the state are described. 
Results. This study demonstrates that philosophical search for an ideal 
model of relations between citizens, society and state are based on the 
principles of objective reality. Most of them have practical basis — cur-
rent practice of building a democratic public administration system. At 
the present time the author points out that there are certain consistent 
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patterns and cycling transformation of information function of the state 
in the social and history development to the function of public com-
munications.
Novelty. The implementation of generally recognized democratic prin-
ciples of freedom of speech, freedom of expression, transparency of 
information on the government affairs (in case if it is compatible with 
the principles of the national security) in public administration makes it 
possible to talk about a need for reduction of atavistic monitor functions 
of the state in information relations and their transformation within par-
ticipatory communication meaning that public communications based on 
the supremacy of freedom of speech, freedom of expression and citizen 
participation in the management of state affairs.
The practical significance.The material in this article can be of interest to 
public authorities, civil society, NGOs, mass media.
Key words: democratic state formation, freedom of speech, communica-
tion and public function of the state.

Надійшла до редколегії 15.12.2016 р.



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 55

УДК 316.6:659.9]:004.7

О. В. Курбан, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Київський 
університет імені Б. Грінченка, м. Київ

ОсНОВИ сУЧАсНОЇ НАЦіОНАлЬНОЇ іНФОРмАЦіЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ
Визначено ключові проблемні аспекти сучасної системи національної 
інформаційної безпеки України, серед яких — геополітичне питання, 
радянський спадок та брак належної уваги держави. Розглянуто іс-
торію дослідження порушеної теми в працях провідних українських 
фахівців у практичному та теоретичному аспектах. Проаналізовано 
юридичні аспекти забезпечення реалізації державної національної ін-
формаційної безпекової стратегії України, зокрема визначено достат-
ньо значну кількість профільних нормативно-правових актів, які є пере-
важно декларативними. Визначено основні напрями подальшого роз-
витку системи інформаційної національної безпеки України та надано 
прикладні рекомендації щодо способів досягнення визначеної мети та 
практичних завдань, серед яких: необхідність залучення профільних 
фахівців, ресурсів та співпраця з євроатлантичними структурами.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна війна, соціальні 
мережі.

А. В. Курбан, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент, 
Киевский университет имени Б. Гринченка, г. Киев

ОсНОВЫ сОВРЕмЕННОЙ НАЦИОНАлЬНОЙ ИНФОРмАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАсНОстИ УКРАИНЫ
Определены ключевые проблемные аспекты современной системы 
национальной информационной безопасности Украины, среди кото-
рых — геополитический вопрос, советское наследие и отсутствие 
должного внимания государства. Рассмотрена историография под-
нятой темы в работах ведущих украинских специалистов в практи-
ческом и теоретическом аспектах. Проанализированы юридические 
аспекты обеспечения реализации государственной национальной ин-
формационной стратегии безопасности Украины, в частности доста-
точно значительное количество профильных нормативно-правовых 
актов, которые имеют в большинстве случаев лишь декларативный 
характер. Определены основные направления дальнейшего развития 
системы информационной безопасности Украины и представлены 
прикладные рекомендации относительно путей достижения цели и 
практических задач, среди которых: необходимость привлечения 
профильных специалистов, ресурсов и сотрудничество с евроатлан-
тическими структурами.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная 
война, социальные сети.
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FoUnDations oF MoDErn nationaL inForMation sEcUritY  
oF UKrainE
The paper explores the key aspects of the current problems of the na-
tional information security of Ukraine, including geopolitical issues, the 
Soviet legacy and the lack of focus on the part of the state. The history 
of the study in the works of the leading Ukrainian specialists in the practi-
cal and theoretical aspects is considered. The author analyzes the legal 
aspects of implementing the state national information security strategy 
of Ukraine, in particular defines sufficiently large number of relevant nor-
mative acts that are in most cases only declarative. The paper defines the 
main directions for the development of the national security information 
of Ukraine and recommendations on how to achieve a particular purpose 
and solve practical problems, including: the need to involve specialized 
experts, resources and cooperation with Euro-Atlantic structures.
Key words: information security, information warfare, social networks.

Постановка проблеми. Події останніх років, зокрема російсько-
український конфлікт, наочно засвідчили, які серйозні проблеми 
в  системі державної інформаційної безпеки загалом та конкретно 
в  онлайновому мережевому просторі має нині Україна. Серед чин-
ників, що призвели до цього, виокремимо такі:

•	 геополітичне положення країни — розташування в зоні політич-
них, економічних та військових інтересів світових країн-лідерів;

•	 радянський спадок  — старі кадри та традиції, що гальмують 
суспільний розвиток; 

•	 недостатній розвиток громадянського суспільства; 
•	 слабкість системи державної влади та її залежність від олігар-

хічно-кланового капіталу;
•	 брак ґрунтовних профільних наукових та прикладних розробок.
Відповідно до визначених ключових аспектів актуальності поруше-

ної теми, мета статті — вивчити сучасний стан національної системи 
інформаційної безпеки України та перспективи її подальшого вдоско-
налення в контексті гібридної агресії зі сторони Російської Федерації. 
У форматі зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань:

•	 огляд попередніх розробок у питанні національної інформацій-
ної безпеки України;

•	 аналіз ситуації та ключових аспектів системи національної ін-
формаційної безпеки України (правові, організаційні тощо);

•	 розробка рекомендацій щодо поліпшення ситуації та подаль-
шого розвитку національної системи інформаційної безпеки 
в Україні.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед тих, хто першим 

порушив питання про інформаційну безпеку на початку становлення 
незалежності України, був фахівець зі стратегічних комунікацій 
Г.  Г.  Почепцов. Він розглядав специфіку інформаційних атак, яких 
зазнавала Україна від своїх сусідів, та їх контентної складової [13–21]. 
З точки зору традиційних інструментів міжнародних конфліктів і вну-
трішньої політики питання інформаційної безпеки розглядав відомий 
державний діяч та науковець В. П. Горбулін [2; 3].

Психологічні аспекти інформаційних конфліктів у  контексті на-
ціональної безпеки вивчав В. В. Зеленін [6; 7; 8]. Інноваційні аспекти 
інформаційних війн у межах порушеної теми досліджували А. Кемаль 
та Є. Магда, зокрема щодо гібридних агресій та соціальних мереж 
[10; 12].

У контексті подій останніх років, зокрема російсько-українського 
військово-політичного конфлікту навколо Криму й окремих районів 
Донбасу, питання національної інформаційної безпеки досліджували 
Т. Березовець, Д. Тимчук, Ю. Карін, К. Машовець, В. Гусаров [1; 22].

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст і  специфіка 
інформаційної та будь-яких інших національних загроз, ризиків та 
викликів залежать від розвиненості й  цивілізованості суспільства, 
його міжнародних зв’язків. При цьому рівень національної безпеки 
визначається здатністю до реальної оцінки й  оптимальної протидії 
[4, с. 246]. 

Розвинуті незалежні громадські або державні аналітично-дослід-
ницькі інституції в демократичних суспільствах є чутливими індика-
торами зовнішніх та внутрішніх загроз. Саме конкурентне експертне 
середовище формує ефективну систему діагностики, аналізу і  про-
гнозування. 

Серед пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики будь-якої 
держави завжди одне з провідних місць посідає інформаційна безпека 
як чинник і  гарантія національної незалежності та стабільності. За 
базовим визначенням, інформаційна безпека — це рівень захищеності 
держави, який унеможливлює або максимально мінімізує здійснення 
спеціальних інформаційних операцій, актів зовнішньої інформаційної 
агресії, інформаційного тероризму, незаконного отримання інфор-
мації, комп’ютерні злочини й  інший деструктивний інформаційний 
вплив [5, с. 247].

Традиційно визначають три базові рівні інформаційної безпеки 
[5, с. 250]:

•	 рівень особи (формування раціонального, критичного мислення 
на основі принципів свободи вибору);
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•	 суспільний рівень (формування якісного інформаційно-аналі-

тичного простору, плюралізм, багатоканальність отримання ін-
формації, незалежні ЗМІ, які належать вітчизняним власникам);

•	 державний рівень (інформаційно-аналітична робота органів, 
інформаційне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики 
на міждержавному рівні, система захисту інформації, протидія 
правопорушенням в  інформаційній сфері).

У Законі України «Про основи національної безпеки» однією з го-
ловних інформаційних загроз визначено спробу маніпулювати сус-
пільною свідомістю, зокрема поширення недостовірної, неповної або 
упередженої інформації. Серед інших важливих загроз визначено:

•	 прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до ін-
формації;

•	 поширення засобами масової інформації культу насильства, 
жорстокості, порнографії;

•	 комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм;
•	 розголошення державної таємниці [5, с. 250].
В Указі Президента України «Про Доктрину інформаційної безпеки 

України» (2009 р.) серед інших виокремлено такі загрози інформацій-
ній безпеці України [23]:

•	 поширення викривленої, недостовірної та упередженої інфор-
мації, що завдає шкоди національним інтересам України;

•	 зовнішні деструктивні інформаційні впливи на суспільну сві-
домість;

•	 деструктивні інформаційні впливи, спрямовані на підрив кон-
ституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й не-
доторканності України;

•	 прояви сепаратизму в  ЗМІ, мережі інтернет за етнічною, мов-
ною, релігійною та іншими ознаками.

Створена у 2015 р. Експертною радою при Міністерстві інформа-
ційної політики України «Концепція інформаційної безпеки України» 
враховує як останні досягнення в галузі соціальних комунікацій, так 
і  реалії сучасної України  — передусім результати російської інфор-
маційної агресії 2014–2016 рр. [23].

Зазначена Концепція визначає інформаційну безпеку як стан за-
хищеності життєво важливих інтересів людини і  громадянина, сус-
пільства й держави, при якому запобігається завданню шкоди через 
неповноту, несвоєчасність і недостовірність поширюваної інформації, 
порушення цілісності та доступності інформації, несанкціонований 
обіг інформації з обмеженим доступом, а також через негативний ін-
формаційно-психологічний вплив та умисне спричинення негативних 
наслідків застосування інформаційних технологій [9].
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Аналізуючи поточну ситуацію і  специфіку сучасних світових ви-

кликів та інформаційних загроз, автори Концепції запропонували 
таке поняття, як інформаційний суверенітет України. Під цим термі-
ном розуміється виключне право України, відповідно до Конституції 
й законодавства України та норм міжнародного права, самостійно та 
незалежно, з  дотриманням інтересів особи, суспільства й  держави, 
визначати та реалізувати внутрішні й  геополітичні національні ін-
тереси в  інформаційній сфері, державну внутрішню та зовнішню 
інформаційну політику, розпоряджатися власними інформаційними 
ресурсами, формувати інфраструктуру національного інформаційного 
простору, створювати умови для його інтегрування у світовий інфор-
маційний простір та гарантувати інформаційну безпеку держави [9].

Серед принципово нових понять у Концепції є такі, що відбивають 
тенденції останніх років, зокрема пов’язаних з російсько-українським 
протистоянням. Ці визначення принципово важливі в умовах сучас-
них інформаційних конфліктів, у  яких особливого значення набу-
вають питання створення контенту та управління інформаційними 
процесами. До таких належать національний інформаційний продукт, 
що визначається як аудіовізуальний, друкований чи інший продукт, 
призначений для задоволення інформаційно-комунікативних потреб 
громадян України, суспільства й держави, створений громадянами або 
юридичними особами України згідно з чинним законодавством [9].

Стратегічні протистояння на міждержавному рівні відбуваються 
також завдяки створенню та застосуванню стратегічного контенту, 
який визначено в  Концепції як національний інформаційний про-
дукт, який має на меті забезпечити політичну, культурну та духовну 
цілісність і розвиток політичної нації [9].

В умовах сучасної інформаційної та гібридної війни важливе 
значення має система управління інформаційними процесами. Це 
питання в Концепції узагальнюється поняттям інформаційна інфра-
структура, що визначено як сукупність організаційних структур і сис-
тем, які забезпечують функціонування та розвиток інформаційного 
простору, засобів інформаційної взаємодії та доступу користувачів 
до інформаційних ресурсів [9].

Окреме питання  — юридичне формулювання та прикладне ви-
значення інформаційних процесів, що відбуваються в кіберпросторі. 
У цьому контексті Концепція пропонує таке поняття, як кібернетична 
безпека (кібербезпека) — стан захищеності життєво важливих інтере-
сів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі [9].

Інформаційні процеси, що відбуваються у віртуальному просторі, 
безпосередньо стосуються використання соціальних онлайн-мереж, 
які є частиною кіберпростору. Кіберпростір визначено в  Концепції 
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як середовище, яке виникає в  результаті функціонування на основі 
єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних (авто-
матизованих), телекомунікаційних та інформаційно-телекомуніка-
ційних систем.

Інформаційні протистояння та конфлікти в  кіберпросторі до-
волі часто втілюються у вигляді т. зв. кібертероризму, що визначено 
в  Концепції як терористична діяльність у  кіберпросторі або з  його 
використанням.

Відповідно до реалій сучасності, перед українською системою на-
ціональної державної безпеки постають принципово нові виклики. 
Серед них можна визначити комунікативні загрози, ті, що стосуються 
реалізації потреб людини і громадянина, суспільства та держави щодо 
продукування, споживання, розповсюдження та розвитку національ-
ного стратегічного контенту та інформації. Мають місце технологічні 
загрози, у сфері функціонування й захищеності кібернетичних, теле-
комунікаційних та інших автоматизованих систем, що становлять ма-
теріальну (технічну, інструментальну) основу внутрішньодержавного 
інформаційного простору [9].

Принципово новий формат вирішення питань інформаційної без-
пеки передбачає застосування механізмів громадського контролю та 
державно-громадського партнерства. Так, згідно зі ст. 13 Концепції, 
структурами громадського контролю при органах державної влади 
мають стати експертні ради. Склад таких рад формується з науковців, 
освітян, представників органів самоорганізації населення та громад-
ських організацій (за напрямом конкретної державної програми) [9].

Отже, аналіз суспільного розуміння державного впливу та норма-
тивно-правового забезпечення питань національної інформаційної 
безпеки свідчить про необхідність посилення роботи в цьому напрямі. 
Зазначимо, що це є компетенцією не тільки органів державної влади, 
а  й  громадських інституцій, і  стосується профільних недержавних 
організацій та різноманітних експертних центрів, що продукувати-
муть незалежні думки й погляди, а також системно й неупереджено 
аналізуватимуть ситуації.

Щодо можливостей та компетенції державних структур, то на-
гальною є необхідність посилення системної роботи та надання 
певних матеріальних ресурсів для поліпшення ситуації. Передусім, 
необхідно закцентувати на створенні системи підготовки фахівців 
з питань інформаційної безпеки. На це мають спрямовуватися зусилля 
військових, правоохоронних і цивільних вищих навчальних закладів 
у співпраці з відповідними державними структурами та громадськими 
організаціями.
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Серед напрямів, за якими мають досліджуватися означені питання, 

можна визначити щонайменше три.
Перший напрям (прикладний) — розробка та впровадження стан-

дартів і  алгоритмів ведення мережевих інформаційних війн, які до-
помагатимуть швидко реагувати на певні виклики та компенсувати 
в певних обставинах брак досвіду та власних інструментів. 

Другий напрям (кадровий)  — налагодження системної роботи 
з підготовки відповідних фахівців, яка базуватиметься на чіткій ме-
тодологічній базі та практичних методиках навчання. 

Третій напрям (науковий)  — створення мережі незалежних на-
укових центрів та стимулювання роботи окремих науковців, котрі 
досліджуватимуть проблематику інформаційно-психологічних війн 
у мережевому онлайновому просторі.

Як засвідчили події останніх років — Євромайдан, анексія Росією 
Автономної республіки Крим та її гібридна агресія на Сході Укра-
їни — вітчизняна інформаційна сфера, в  її безпековому аспекті, по-
требує суттєвих структурних змін. Зазначені зміни мають спрямо-
вуватися на:

•	 удосконалення систем моніторингу й контролю інформаційних 
потоків, як у межах країни, так і в міжнародному масштабі;

•	 уніфікацію та модернізацію засобів і методів управління інфор-
маційними потоками, що мають базуватися на гнучких схемах 
роботи;

•	 розробку та практичне впровадження національної стратегії 
інформаційно-комунікаційної безпеки, що відповідає сучасним 
викликам гібридної й інформаційно-психологічної війн другого 
покоління;

•	 формування профільної нормативно-правової бази, що дозво-
лятиме оперативно реагувати на сучасні виклики та загрози 
в  контексті інформаційно-психологічних війн у  соціальних 
онлайн-мережах;

•	 створення та широке застосування ефективної системи під-
готовки фахівців у  галузі інформаційно-психологічних війн із 
відповідними знаннями та рівнем практичної підготовки;

•	 активне залучення широких верств громадськості до питань 
національної безпеки на волонтерських засадах;

•	 формування ефективного ментального бар’єру свідомості гро-
мадськості проти іноземних впливів;

•	 створення національного конкурентоспроможного середовища 
медіа-проектів;

•	 вивчення іноземного досвіду, стратегій, тактики ведення інфор-
маційно-психологічних війн; 
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•	 інтеграцію України загалом та її профільних фахівців до євро-

атлантичних структур, що діють у сфері інформаційної безпеки.
За умови реалізації зазначених вище завдань та широкої інтеграції 

України в  європейський інформаційний простір суспільство може 
нарешті досягнути стабільності та перейти від режиму перманентних 
суспільно-політичних криз і революцій до стабілізації та подальшого 
сталого розвитку.

Висновки. Підбиваючи підсумки дослідження, маємо зазначити, 
що нині в  українській системі національної інформаційної безпеки 
сформувалася парадоксальна ситуація  — існує значна регулююча 
нормативно-правова база, проте реальні механізми її застосування 
фактично відсутні, як і дієві структури та досвідчені фахівці. І це — 
серйозна проблема, яку потрібно вирішувати, передусім у прикладній 
площині, створюючи альтернативні інформаційно-аналітичні ресурсні 
центри та вдосконалюючи існуючі. Важливими напрямами роботи є 
підготовка профільних фахівців, розбудова відповідної системи.

Саме на вирішенні цих аспектів у найближчий час мають спрямо-
вуватись зусилля як фахівців-практиків, так і науковців.

Список використаних джерел
1. Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни»  

/ Т. Березовець. — Київ : Брайт Стар Паблішінг, 2015. — 392 с.
2. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, 

протидія, моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов,  
Д. В. Ланде. — Київ : Інтертехнологія, 2009. — 164 с.

3. Горбулин В. «Гибридная война» как ключевой инструмент российской 
геостратегии реванша [Электронный ресурс] // Зеркало недели [сайт], 
23.11.2015. Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-
kak-klyuchevoy-instrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html. — Загл. 
с экрана.

4. Гриняев С. Н. Интеллектуальное противодействие информационному 
оружию / С. Н. Гриняев. — М. : Изд-во «СИНТЕГ», 1999. — 232 с. 

5. Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалі-
зація / О. П. Дергачов. — Київ : Парламентське видавництво, 2009. — 
496 с.

6. Зеленін В. В. По той бік правди: нейролінгвістичне програмування як 
зброя інформаційно-пропагандистської війни / В. В. Зеленін.  — Ві-
нниця : Віндрук, 2014. — 384 с.

7. Зеленін В. В. Сучасні агітаційно-пропагандистські технології в  регіо-
нальних виборчих кампаніях: дайджест навчально-методичних реко-
мендацій / В. В. Зеленін. — Київ : ЦСВТ, 2013. — 116 с.

8. Зеленін В. Політична пропаганда як засіб партійного будівництва  
/ В. Зеленін, П. Бублик, Б. Мотузенко, Д. Рождественська. — Донецьк : 



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 63
Інноваційний центр соціально-політичних і гуманітарних наук ДонНТУ, 
ФППР, 2003. — 180 с. 

9. Концепція національної безпеки України [Електронний ресурс] // Мі-
ністерство інформаційної політики України [сайт]. — Режим доступу: 
http://mip.gov.ua/files/banners/Final%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B
5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D
0%BF%D1%86%D1%96%D1%97%20%28%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D1%82%29%20-%2030.09.15.pdf. — Назва з екрана.

10. Кемаль А. Кибервойна. Как Россия манипулирует миром / А. Кемаль. — 
М. : Алгоритм, 2015. — 208 с.

11. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна 
безпека України в  умовах євроінтеграції: навч. посіб. / В. А. Ліпкан, 
Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — Київ : КНТ, 2006. — 280 с.

12. Магда Є. Гібрида війна. Вижити і перемогти / Є. Магда. — Київ : Віват, 
2015. — 304 с.

13. Почепцов Г. Г. Теория и практика информационных войн / Г. Г. По-
чепцов. — Ровно : «Волинські обереги», 1999. — 124 с.

14. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации (от речей президен-
тов до переговоров с террористами) / Г. Г. Почепцов.  — М. : Центр, 
1998. — 352 с.

15. Почепцов Г. Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-
бук; Київ : Ваклер, 2000. — 576 с. 

16. Почепцов Г. Г. Информационные войны. Основы военно-коммуника-
тивных исследований / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук, Киев : Ваклер, 
2000. — 576 с. 

17. Почепцов Г. Від Facebook’у і  гламуру до Wikileaks: медіа-комунікації  
/ Г. Г. Почепцов. — Київ : Спадщина, 2012. — 464 с.

18. Почепцов Г. Анатомия гибридной войны [Электронный ресурс]  
/ Украина криминальная.  — Режим доступа: http://cripo.com.ua/?sect_
id=8&aid=199931. — Загл. с экрана.

19. Почепцов Г. Новые подходы в сфере «жестких» инфовойн [Электронный 
ресурс] // Mediasapiens [сайт].  — Режим доступа: http://osvita.
mediasapiens.ua/trends/1411978127/novye_podkhody_v_sfere_zhestkikh_
infovoyn/ — Загл. с экрана.

20. Почепцов Г. Г. Пропаганда и контрпропаганда / Г. Г. Почепцов. — М. : 
Центр, 2004. — 252 с.

21. Почепцов Г. Г. Информационные войны. Новый инструмент политики 
/ Г. Г. Почепцов. — М. : Алгоритм, 2015. —256 с.

22. Тымчук Д. Вторжение в  Украину: хроника российской агрессии  
/ Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров. — Киев : Брайт Стар 
Паблишинг, 2016. — 240 с.

23. Про доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт].  — Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514/2009. — Назва з екрана. 



64 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
References

1. Berezovets T. Aneksiia: OstrivKrym. Khroniky «hibrydnoiviiny» / T. Ber-
ezovets. — Kyiv :Brait Star Pablishinh, 2015. — 392 s.

2. Horbulin V. P. Informatsiinioperatsii ta bezpekasuspilstva: zahrozy, protydiia, 
modeliuvannia: monohrafiia / V. P. Horbulin, O. H. Dodonov, D.V. Lande. — 
Kyiv :Intertekhnolohiia, 2009. — 164 s.

3. Gorbulin V. «Gibridnayavoyna» kakklyuchevoy instrument rossiyskoy geo-
strategii revansha [Elektronnyyresurs] // Zerkalonedeli [sayt]. 23.11.2015. 
Rezhim dostupa: http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-kak-klyuche-
voy-instrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html. — Zagl. sekrana.

4. Grinyayev S. N. Intellektualnoye protivodeystviye informatsionnomu oru-
zhiyu / S. N. Grinyayev. — M. : Izd-vo «SINTEG», 1999. — 232 s.

5. Derhachov O. P. Partnerskyi potentsial Ukrainy: stanovlennia i realizatsiia 
/ O. P. Derhachov. — Kyiv : Parlamentske vydavnytstvo, 2009. — 496 s.

6. Zelenin V. V. Po toi bik pravdy: neirolinhvistychne prohramuvannia yak 
zbroia informatsiino-propahandyskoi viiny / V. V. Zelenin.  — Vinnytsia : 
Vindruk, 2014. — 384 s.

7. Zelenin V. V. Suchasni ahitatsiino-propahandyski tekhnolohii v rehionalnykh 
vyborchykh kampaniiakh: daidzhest navchalno-metodychnykh rekomendatsii 
/ V. V. Zelenin. — Kyiv : TsSVT, 2013. — 116 s.

8. Zelenin V. Politychna propahanda yak zasib partiinoho budivnytstva  
/ V. Zelenin, P. Bublyk, B. Motuzenko, D. Rozhdestvenska. — Donetsk : In-
novatsiinyi tsentr sotsialno-politychnykh i humanitarnykh nauk DonNTU, 
FPPR, 2003. — 180 s.

9. Kontseptsiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. // Minis-
terstvo informatsiinoi polityky Ukrainy [sait].  — Rezhym dostupu: http://
mip.gov.ua/files/banners/Final%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D
0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B
F%D1%86%D1%96%D1%97%20%28%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%8
1%D1%82%29%20-%2030.09.15.pdf. — Nazva z ekrana.

10. Kemal A. Kibervoyna. Kak Rossiya manipuliruyet mirom / A. Kemal. — M. : 
Algoritm, 2015. — 208 s.

11. Lipkan V. A., Maksymenko Yu. Ye., Zhelikhovskyi V. M. Informatsiina bez-
peka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: navch. posib. / V. A. Lipkan, Yu. 
Ye. Maksymenko, V. M. Zhelikhovskyi. — Kyiv : KNT, 2006. — 280 s.

12. MahdaYe.Hibrydnaviina.Vyzhyty I peremohty / Ye. Mahda. — Kyiv : Vivat, 
2015. — 304 s.

13. Pocheptsov G. G. Teoriya I praktika informatsionnykh voyn / G. G. Po-
cheptsov. — Rovno : «Volynski oberehy», 1999. — 124 s.

14. Pocheptsov G. G. Teoriya I praktika kommunikatsii (ot rechey prezidentov 
do peregovorov steroristami) / G. G. Pocheptsov.  — M. :Tsentr, 1998.  — 
352 s.

15. PocheptsovG. G. Psikhologicheskiyevoyny / G. G. Pocheptsov. — M. : Refl-
buk ; Kiїv : Vakler, 2000. — 576 s.



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 65
16. Pocheptsov G. G. Informatsionnyye voyny. Osnovy voyenno-kommunika-

tivnykh issledovaniy / G. G. Pocheptsov.  — M. : Refl-buk. Kiyev :Vakler, 
2000. — 576 s.

17. Pocheptsov G. Vid Facebooku I hlamurudo Wikileaks: media-komunikatsii 
/ G. G. Pocheptsov. — Kyiv : Spadshchyna, 2012. — 464 s.

18. Pocheptsov G. Anatomiya gibridnoy voyny [Elektronnyy resurs]. / 
Ukraina kriminalnaya.  —Rezhim dostupa: http://cripo.com.ua/?sect_
id=8&aid=199931. — Zagl. sekrana.

19. Pocheptsov G. Novyye podkhody v sfere «zhestkikh» infovoyn [Elektronnyy 
resurs] / // Mediasapiens [sayt]. — Rezhim dostupa: http://osvita.mediasapi-
ens.ua/trends/1411978127/novye_podkhody_v_sfere_zhestkikh_infovoyn/ — 
Zagl. sekrana.

20. Pocheptsov G. G. Propaganda ikontrpropaganda / G. G. Pocheptsov.  —  
M. : Tsentr, 2004. — 252 s.

21. Pocheptsov G. G. Informatsionnyye voyny. Novyy instrument politiki  
/ G. G. Pocheptsov. — M. : Algoritm, 2015. — 256 s.

22. Tymchuk D. Vtorzheniye v Ukrainu: khronika rossiyskoya gressii / D. Tym-
chuk. Yu. Karin. K. Mashovets. V. Gusarov. — Kiyev : Brayt Star Pablishing, 
2016. — 240 s.

23. Pro doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy 
[Elektronnyi resurs] / // Verkhovna Rada Ukrainy [sait]. — Rezhym dostupu: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514/2009. — Nazva z ekrana.

UDC 316.6:659.9]:004.7

Kurban O. V., Candidate of Sciences in Social Communications, Associate 
Professor, BorysGrinchenko Kyiv University, Kyiv 
bairam1970@gala.net

FoUnDations oF MoDErn nationaL inForMation sEcUritY  
oF UKrainE

The purpose of the article is to explore the current state of the national 
information security system of Ukraine and the prospects for its further 
improvement against the background of a hybrid of aggression by the 
Russian Federation.
Research Methodology. The research presented the results of historio-
graphical research method, the analysis of the legal framework and prac-
tical experience, comprehensive public entities in terms of ensuring the 
information security of Ukraine.
Results. The paper explores the key aspects of the current problems of 
the national information security of Ukraine, including geopolitical issues, 
the Soviet legacy and the lack of focus on the part of the state. The 
history of the study in the works of the leading Ukrainian specialists in 
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the practical and theoretical aspects is considered. The author analyzes 
the legal aspects of implementing the state national information secu-
rity strategy of Ukraine, in particular defines sufficiently large number 
of relevant normative acts that are in most cases only declarative. The 
paper defines the main directions for the development of the national 
security information of Ukraine and recommendations on how to achieve 
a particular purpose and solve practical problems, including: the need 
to involve specialized experts, resources and cooperation with Euro-
Atlantic structures.
Novelty. The paper is the first attempt for raising the issue to attract 
the innovative methods and approaches for an effective system of the 
national information security of Ukraine.
The practical significance. The paper presents practical recommendations 
to implement the effective national policy on the information security.
Key words: information security, information warfare, social networks.
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М. В. Дяченко, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафед ри філософії та політології, Харківська державна академія куль-
тури, м. Харків

сЕНЕКА ПРО РОлЬ ФілОсОФіЇ В сАмОВИХОВАННі ОсОБИстОсті
Акцентується на значенні філософської спадщини одного з пред-
ставників давньоримського стоїцизму — Сенеки — для формування 
духовної культури людини, самовиховання особистості. Зазначається, 
що, згідно із Сенекою, філософське ставлення особистості до світу 
припускає автаркію, тобто самодостатність людського духу, зокрема 
таких його складових, як розумність, доброчинність, мужність, стій-
кість перед непередбачуваними примхами фортуни.
Ключові слова: філософія, особистість, самовиховання, розум, муд-
рість, свобода, філософський спосіб життя, фортуна.

Н. В. Дьяченко, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и политологии, Харьковская государственная ака-
демия культуры, г. Харьков

сЕНЕКА О РОлИ ФИлОсОФИИ В сАмОВОсПИтАНИИ лИЧНОстИ
Акцентируется на значении философского наследия одного из пред-
ставителей древнеримского стоицизма — Сенеки — для формиро-
вания духовной культуры человека, самовоспитания личности. От-
мечается, что, согласно Сенеке, философское отношение к миру 
предполагает автаркию, то есть самодостаточность человеческого 
духа, в частности таких его составляющих, как разумность, добро-
детельность, мужество, стойкость перед непредсказуемыми ка-
призами фортуны.
Ключевые слова: философия, личность, самовоспитание, разум, му-
дрость, свобода, философский образ жизни, фортуна.

M. V. Diachenko, Doctor of Philosophical Sciences, the Head of the 
Department of Philosophy and Political Science, Kharkiv State Academy  
of Culture, Kharkiv

sEnEca's iDEas aBoUt tHE roLE oF PHiLosoPHY  
in sELF-EDUcation oF PErsonaLitY
The paper focuses on the significance of the philosophical heritage of 
Seneca, one of the representatives of the Roman Stoicism, for the de-
velopment of human spiritual culture, self-education of personality. It is 
noted that, according to Seneca, philosophical attitude to the world 
consists in autarchy, i.e. self-sufficiency of human spirit, particularly, of 
such its components as reason, virtue, courage, stamina to the unpre-
dictable whims of fortune.
Key words: philosophy, personality, self-education, reason, wisdom, 
freedom, philosophical way of life, fortune.
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Постановка проблеми. Налічується більше сотні листів Сенеки 

до Луцілія, але особливе місце серед них належить листові десятому. 
У  ньому він, як істинний філософ, надає поради своєму молодому 
товаришеві, закликає дружити з філософією, бути вірним їй до кінця. 
І це не випадково. У молоді роки людині бракує мудрості, переважає 
жар душі й серце «рветься із грудей». З іншого боку, це час болісних 
пошуків себе у  світі, намагань змінити обставини, у  яких перебу-
ваєш, переробити їх «під себе». Але з часом ейфорія активізму минає, 
жага докорінно змінювати існуючі обставини згасає. Юність змінює 
зрілість, людина, підутомлена наполегливою боротьбою, підсумовує: 
«Обставини вище за нас, нічого із цим не поробиш». І  в юні роки, 
і  в пору зрілості вона не може уникнути розчарувань як результату 
нездійсненних планів і  надій. Від розчарування до відчаю  — один 
крок, не багатьом удається уникнути цього стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософії давньорим-
ських стоїків загалом приділено достатньо уваги у  філософській та 
історичній світовій думці. І  це не дивно, адже внесок цих мислите-
лів для збагачення скарбниці світової духовної культури є значним. 
Ґрунтовно досліджували їхню творчість С. Котляревський, А. Лосєв, 
В. Сапов та ін. Але вчення стоїків актуальне й нині, як і дослідження 
окремих його аспектів. Саме цим зумовлене звернення автора статті 
до означеної тематики.

Мета статті  — розглянути філософські ідеї, етично-педагогічні 
принципи, моральні настанови Сенеки, які адресовані молодій лю-
дині, що перебуває в процесі формування своїх світоглядних орієн-
тирів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як людині не втратити 
орієнтири, як утриматися «на плаву» в  цьому неспокійному, інколи 
буремному, житейському морі? І тут допомагають поради й настанови 
мудреців, зокрема Луція Аннея Сенеки (4 р. до н. е. — 65 р. н. е.) — 
видатного представника давньоримського стоїцизму. Спасіння від 
духовної кризи й  саморозпаду особистості, уважає він, у  філософії. 
Ідеться про філософію взагалі (вона багатогранна й  моралістична), 
зокрема про ту, яку використовують саме стоїки й безпосередньо сам 
Сенека. Мається на увазі так звана «практична філософія» як етично 
зорієнтована система мислення. Звертаємося до текстів мислителя: 
«Філософія — не лицедійство, що пригодне лише напоказ юрбі, філо-
софом потрібно бути не на словах, а на ділі. Вона — не для того, щоби 
приємно провести день, без нудьги згаяти час, ні, вона загартовує 
думку, упорядковує життя, вказує, як необхідно діяти, чого уникати, 
править кермом човна в  морській безодні впевнено й  безстрашно, 
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щомиті відбувається безліч подій, тому необхідна порада, яку можна 
отримати тільки від неї» [2, с. 32].

Але що може порадити філософія людині, котра розчарувалася 
в  існуванні справедливості як у  суспільному, так і  своєму, особис-
тому, житті? Адже в  ньому зазвичай перемагає зло, а  не добро, не 
припиняється боротьба держав, корпорацій, релігій, ідеологій. Що 
може вдіяти людина, якщо її життя — гра, яка здебільшого залежить 
від випадку або ж програмується невідомими вищими силами, які 
«ведуть» її до безодні небуття? Сенека передбачав і такий хід думки 
людини, котра сумнівається в користі філософії: «Хто-небудь скаже: 
«Яка мені користь від філософії, якщо існує фатум? Яка з неї користь, 
якщо всім править божество? Яка від неї користь, якщо все залежить 
від випадку? Адже неминучості не можна уникнути, а  супроти не-
відомого не знайти засобів. Мої задуми або визначені божеством, яке 
вирішує за мене, що мені робити, або фортуна не дає їм здійснитися»» 
[2, c. 33].

Дійсно, життєві обставини настільки вищі за нас, що легко загу-
битися в хаосі природних і соціальних подій, і все більше здається, 
що ми блукаємо в  лабіринті або ж пливемо в  безкрайніх, неспо-
кійних водах без керма та вітрил. Не загубити себе в  цьому вирії 
життя, переконував Сенека, допоможе філософія: «Потрібно бути 
філософом! Чи зв’язує вас непорушним законом фатум, чи багатство 
підпорядковує все собі, чи випадок розкидає, як кістки, усі людські 
справи, — нас повинна захищати філософія. Вона надасть нам сили 
добровільно підкорятися божеству, стійко супротивлятися фортуні, 
навчить слідувати велінням божества й  терпіти примхи випадку» 
[2, c. 33–34].

У чому ж сила філософії, її живучість в усі історичні часи? Існу-
вання цієї форми духу зумовлене самою природою людини як істоти 
розумної. Їй, на відміну від інших біологічних видів, притаманний 
розум, і  ця обставина  — причина її унікальності, несхожості в  по-
рівнянні з усіма модифікаціями живої матерії, що існують на планеті 
Земля. Людський розум має різні рівні розвитку: у формі здорового 
глузду функціонує на рівні буденної свідомості; у  систематизованій, 
науковій формі заглиблюється до пізнання сутнісних, закономірних 
зав’язків; нарешті, на найвищому, рефлексивному рівні, цілісно охо-
плює реальність, інтегруючи, узагальнюючи раніше здобуте теоре-
тичне й дослідне знання. Найдосконаліша форма філософствування — 
мудрість, тобто така філософія, яка узагальнює великий життєвий 
і  науковий досвід. Не всім філософам дійсно судилося стати мудре-
цями, а  лише деяким із них  — обраним. До останніх, безперечно, 
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належить і Сенека. Для нього філософія — це влада людського розуму 
над усім існуючим і, передусім, влада над самим собою. Останнє є 
передумовою свободи людського духу. «Ця влада духу над усім зміс-
товним, що охоплюється ним, — зазначав Гегель, — становить основу 
свободи духу» [2, c. 42].

Життєві перипетії, людські пристрасті, а  часом і  безглуздість, 
постійно притаманні людині, вони заважають розумно жити, пере-
творюючи її на раба обставин. У  чому шукати порятунку? «Від цих 
обтяжливих повелителів, які віддають накази то по черзі, то всі разом, 
урятує тебе мудрість,  — пише Сенека,  — вона ж  — і  свобода. До 
неї веде один шлях, і причому прямий: з  ним не заблукаєш, крокуй 
упевнено! Якщо хочеш опанувати себе, віддай владу розуму. Багато 
чим ти зможеш володіти, якщо розум оволодіє тобою. Він навчить 
тебе, як правильно діяти, і  ти перестанеш наштовхуватися на ту чи 
іншу справу випадково» [2, c. 67].

Філософ наголошує, що спасіння людини від безумства життєвих 
ситуацій, від ірраціональної поведінки  — у  ній самій, її духовності. 
Необхідно ефективно використовувати те, що належить саме лю-
дині — розум. Пристрасті душі не повинні затьмарювати її діяльність, 
потенційні можливості щодо оптимізації людського життя. «Що на-
лежить самій людині?» — запитував Сенека, звертаючись до Луцілія, 
і відповідав: душа, а в ній — світоносний розум. Адже людина — ро-
зумна істота, отже, для неї найвище благо  — виконувати те, заради 
чого вона народжена. А що вимагає від неї розум? Нічого іншого, як 
жити згідно зі свою природою» [2, c. 74–75].

Звісно, Сенека навмисно спрощував проблеми реального люд-
ського життя. Відповідно до можливостей розуму, життя людей по-
винно бути розумним, насправді, йому далеко до ідеалу, ірраціональна 
складова інколи нагадує про себе, а часом і переважає в ньому. Тому 
Сенека у своїй апології розуму зауважує: «Через загальне безумство 
ми усі підштовхуємо один одного до вад. Як можна повернути до 
здорового глузду того, кого ніхто не стримує, кого жене поперед себе 
цілий натовп?» [2, c. 75]. Однак філософ не втрачає оптимізму й упев-
нений: «Щоби впливати на розум, необхідно мати розум» [2, c. 252], 
а розумна думка за допомогою філософії повинна перебороти вияви 
людського безумства, рецидиви ірраціоналізму.

Таким чином, раціоналістична філософія  — це шлях людини до 
свободи, адже за допомогою розуму вона усвідомлює і  закони при-
роди, і закони суспільного буття як прояву природничої необхідності, 
і  своє місце у  світі, і  практично діє. Філософський розум надає їй 
можливості зрозуміти теперішнє, пояснити минуле й  передбачити, 
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певною мірою, майбутнє. Звертаючись до Луцілія, Сенека писав: 
«Ти запитуєш: як же мені бути вільним?»  — Уникнути необхідного 
не можна — його можна тільки перемогти. «Сила торує собі шлях», 
і  цей шлях відкриє перед тобою філософія. Звернись до неї, якщо 
не бажаєш зазнати шкоди, якщо хочеш бути спокійним, щасливим, 
а головне, вільним. Іншим способом цього не досягти» [2, c. 66].

Філософія, як влада розуму,  — це засіб, що виліковує не тільки 
дух, але й тіло. Вона — ефективний вид духової та фізичної терапії. 
У свої молоді роки Сенека тяжко захворів, був на межі життя і смерті, 
нестерпні болі спонукали його до самогубства. Але він мужньо, до-
лаючи ці незгоди, заставив себе жити. «Я скажу, в чому знайшов тоді 
розраду, — писав він, звертаючись до Луцілія, — і мушу сказати, що 
те, чим намагався себе заспокоїти, було найдієвішими ліками… Філо-
софії завдячую за те, що видужав, став міцнішим, їй я зобов’язаний 
життям, і це — найменше серед усього того, чим я їй зобов’язаний» 
[2, c. 117].

У чому полягає основна цінність філософії? На думку Сенеки, 
у  дотриманні міри в  усьому людському бутті: повсякденній ді-
яльності, співвідношенні чуттєвого й  логічного в  пізнанні, став-
ленні до фортуни, життєвих випробувань, радостях і  стражданнях. 
«Negnidnimis» («Нічого понад міру») — один з принципів античної 
мудрості. Ідеальне життя  — життя помірковане, що існує в  злагоді 
з природою й самим собою. Філософ живе в суспільстві, а не в мо-
настирі, тому не повинен повністю дистанціюватися від людського 
співтовариства. Філософія — не суть елітарне знання, що достойне 
лише обраних. За можливості до неї необхідно ненав’язливо долучати 
так званих «простих» людей. «Адже саме поняття «філософія» ви-
кликає достатньо ненависті, навіть якщо її прибічники поводять себе 
скромно, — писав Сенека, — що ж буде, якщо ми почнемо жити всу-
переч людським звичаям? Хай духовно ми будемо іншими в усьому, 
але у  повсякденному житті ми не повинні суттєво відрізнятися від 
людей» [2, c. 13].

Яким же має бути спосіб життя філософа? Ось деякі настанови 
Сенеки в  контексті діалектичної ідеї міри: «Хай буде не блискучою 
тога  — але й  не брудною теж; хай не для нас срібний посуд з  при-
красами із литого золота — але й не можна вважати відсутність зо-
лота й срібла свідченням поміркованості. Робитимемо все, щоб жити 
краще від юрби, а не всупереч юрбі, інакше відлякаємо від себе людей, 
спричинимо втечу тих, кого хочемо виправити» [2, c. 14].

Для успіху в  просвітницькій місії філософу необхідно жити 
в суспільстві, залишаючись самим собою, разом з тим, не зливатися 
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з  людською масою. І  тут не існує іншого засобу, вважає Сенека, як 
звернутися до філософії, що узагальнила досвід із життя людства. 
«Перше, що обіцяє дати філософія,  — це вміння жити серед людей, 
доброзичливість і товариськість; але певна несхожість з буденною сві-
домістю іноді заважає їй дотримуватись цієї обіцянки. Піклуватиме-
мося, щоб те, чим ми намагаємося вразити людей, не викликало сміху 
й неприязні. Адже в нас немає іншої мети, як тільки жити в злагоді 
з природою» [2, c. 14–15].

Філософський закон міри  — головний засіб гармонійного люд-
ського життя  — визначає ставлення людини до природи і  власного 
розуму. Сенека в  окремих своїх текстах немовби «дешифрує» його 
зміст: «Не сумісно з  природою нехтувати своїм тілом, ненавидіти 
охайність, використовувати їжу не стільки дешеву, скільки бридку. 
Філософія потребує поміркованості  — не більше; а  поміркованість 
не обов’язково повинна бути неохайною. Ось міра, яка мені до душі» 
[2, c. 15–16]. Нехай, наголошував філософ, в житті поєднуються добрі 
звичаї, що пропонуються філософією, зі звичаями більшості людей. 
І якщо для останніх міра — це дещо дивний звичай, у повсякденному 
житті вони неодмінно визнають його необхідність.

Як відомо, ставлення до розкоші, багатства висловлювали багато 
філософів  — стоїки і  їхні попередники, наприклад, Сократ, котрого 
дуже високо цінував Сенека. У листах до Луцілія Сенека розмірковує 
в  дусі Сократа: пристрасть до розкоші, як і  цурання всього недо-
рогого й  загальновживаного,  — ознака безумства. Стала широкові-
домою афористична думка Сенеки: «Хай той, хто зайшов у наш дім, 
буде здивований нами, а  не нашим посудом. Велика та людина, яка 
глиняним посудом користується як срібним, але не менше великим 
є і той, хто срібним посудом користується як глиняним!» [2, c. 16].

Про звичаї давньоримських вельмож Сенека говорив з  іронією 
й сарказмом, наприклад, про оздоблення їхніх лазень і басейнів: «Кож-
ний вважає себе убогим бідняком, якщо стіни навкруги не виблиску-
ють дорогоцінними прикрасами, якщо олександрійський мармур не 
відтіняє нумідійські плити, якщо їх не покриває ретельно нанесений 
барвистий, як розпис, віск, якщо крівля не зі скла, якщо фасійський 
камінь, раніше — рідкісна прикраса в будь-якому храмі, не обрамовує 
басейнів, у які ми занурюємо схудле від рясного поту тіло, якщо вода 
не ллється зі срібних кранів… Скільки там статуй, скільки колон, 
нічого не підпираючих і поставлених лише для прикрашання, щоби 
все це дорожче коштувало! Скільки східців, по яких з шумом стікає 
вода! Ми до того дійшли в  марнотратстві, що не бажаємо ступати 
інакше, як по самоцвітах» [2, c. 159–160].
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Закон міри, який сповідують мудреці, застерігає людину як від 

безтурботності стосовно подій життя, так і від необґрунтованих стра-
хів перед неминучими примхами фортуни. «І радість, і горе ллються 
через край тільки в  нерозумних,  — зауважує Сенека,  — неминуче 
необхідно сприймати байдужо. Хіба відбулося щось неймовірне, не-
бачене?» — запитував він. Філософ говорив про байдужість не як про 
безтурботність стосовно тих, чи інших подій, а  як про усвідомлену 
розумом необхідність. Філософське ставлення до світу припускає не-
зворушність — автаркію, тобто мужність, стійкість і незламність духу, 
його невразливість перед усім тим, що відбувається з  людиною. Не 
існує нічого незвичного, неочікуваного. Гнівитися на всі ці речі так 
само смішно, як скаржитися, що на вулиці тебе оббризкали, а в гря-
зюці ти забруднився. У житті все — як у лазні, в натовпі, на дорозі: 
одне кинуте в тебе навмисно, інше попаде випадково. Життя — річ 
груба. Ти вийшов на довгий шлях, — отже, де-небудь і послизнешся, 
і  отримаєш стусана, і  впадеш, і  встанеш, і  заволаєш: «Умерти б»,  — 
ось і  збрешеш. Тут ти розлучишся із супутником, тут похорониш 
його, там  — злякаєшся. Через отакі неприємності ти й  повинен ви-
мірювати цей ямкуватий шлях» [2, c. 239–240]. Філософ наставляв 
свого молодого товариша  — Луцілія: «Заховайся, наскільки можеш, 
у філософії: вона тебе приголубить в обіймах, в її святилищі ти будеш 
або в повній, або в значно більшій безпеці» [3, c. 232].

Сприймати життя розумно, в  усіх його людських вимірах  — по-
зитивному й  негативному  — таким, яким воно є насправді, допо-
магає долучення до багатовікового, узагальненого філософією, зна-
ння. «Кожний сміливіше розпочне наближатися до того, до чого вже 
тривалий час привчав себе, і буде стійким в обтяжливих обставинах, 
якщо обміркує їх заздалегідь. А непідготовлений, навпаки, злякається 
дрібничок. От і  необхідно домагатися, щоби для нас не було нео-
чікувань; а  оскільки те, з  чим ми стикаємося вперше, здається нам 
складним через новизну, то завдяки невпинному розмірковуванню ти 
в біді не будеш новачком», — зауважував філософ [2, c. 241]. «Мудрець 
допомагає мудрецеві»,  — говорив він. [2, c. 247]. В  VI в. до н. е. Ге-
ракліт заклав основи діалектичного мислення, згідно з яким вічність 
складається з  протилежностей  — закон, шанований стоїками. Саме 
такий порядок існує в  царині природи. «До цього закону,  — писав 
Сенека, — і повинен пристосовуватися наш дух, його необхідно до-
тримувати <...>; щоби там не відбувалося, слід погодитися з тим, що 
інакше бути не могло, і не сміти лаяти природу» [2, c. 244]. Адже «по-
кірливого доля веде, а непокірливого тягне» — такий один із головних 
діалектичних принципів стоїків. Тому, згідно із Сенекою, «краще за 
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все перетерпіти те, чого не можеш виправити, і, не ремствуючи, під-
корятися Богові, з волі якого все й відбувається. Поганий той солдат, 
який іде за полководцем зі стогіном» [2, c. 244].

Сенека констатував: змінити в природі існуючий порядок людині 
не під силу, але, завдяки філософії, вона зможе «набути величі духу, 
високого достоїнства, стійко переносити всі знегоди і прикрі неспо-
діванки, не сперечаючись з природою» [2, c. 243]. Філософія доступна 
не тільки для обраних, говорив він. Так, Сократ не був патрицієм, 
стоїк Клеанф працював у наймах, поливав сад. Платон був мало кому 
відомим до того, як звернувся до філософії. Знаменитий стоїк Епік-
тет народився рабом, його викупили на ринку рабів. «Благородними 
нас робить душа, яка за будь-яких обставин може підійнятися над 
фортуною», — зауважував Сенека [2, c. 81]. Тобто стартувати до ви-
сот людського духу можна з першої-ліпшої позиції й точки відліку.

Цікавою є думка Сенеки: «Філософія нікого не відхиляє й не ви-
бирає: вона світить кожному» [2, c. 79].

Висновки. Етична філософія стоїків має непересічне значення 
для формування духовної культури особистості. У  своїх працях 
етично-педагогічного спрямування Сенека розробляв докладну рег-
ламентацію морального життя людини й  молоді. На його думку, 
глибинним намаганням особистості є самозбереження як природної 
й  соціальної істоти. На цьому онтологічному підґрунті має фор-
муватися й  відповідна свідомість у  формі автаркії, тобто самодос-
татності людського духу, зокрема таких його складових, як розум-
ність, доброчинність і мужність, стійкість перед непередбачуваними 
подіями та явищами існуючої дійсності. У  формуванні означених 
вище якісних характеристик особистості провідне місце належить 
етичній філософії, яка має бути практично спрямованою системою 
мислення й дії. Сенека переконував, що філософія виховує й загар-
товує душу, упорядковує життя людини, керує її вчинками, вказує, 
як діяти, чого уникати, навчає стійко сприймати примхи фортуни 
й досягати особистої свободи. З точки зору Сенеки, філософія — це 
влада людського розуму над усім, що існує в природі та суспільстві, 
передусім влада над самим собою. Таким чином, філософія  — це 
шлях людини до свободи, адже за допомогою розуму вона усвідом-
лює і  закони природи, і  закони суспільного буття як прояву при-
родничої необхідності, і  своє місце у  світі. Вона є й  методологією 
самовиховання особистості.

Подальші дослідження окремих аспектів етичної філософії стоїків 
сприятимуть ґрунтовнішому вивченню невичерпної за своїм змістом 
філософської спадщини античного суспільства.
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sEnEca's iDEas aBoUt tHE roLE oF PHiLosoPHY  
in sELF-EDUcation oF PErsonaLitY
The aim of this paper is to examine Lucius Annaeus Seneca’s philosophi-
cal ideas, moral and pedagogical principles, morals addressed to young 
persons while forming their world-view orientations.
Research methodology. In the process of research the author has used 
general philosophical methodology embodied into the dialectical method 
as a system of thinking. In addition, general scientific methods, namely 
analysis and synthesis, comparison, abstraction, generalization, idealiza-
tion, interpretation and others have been also used.
Results. The author emphasizes that ethical philosophy of the Stoics is 
crucial for the formation of the spiritual culture of a personality. This 
applies particularly to the philosophy of the ancient Roman Stoics and, 
especially, Seneca. In his ethical and pedagogical works he developed 
a detailed regulation of moral life, primarily, the youth. In Seneca’s opin-
ion, the main effort of an individual is his self-preservation as a natural 
and social creature. It is noted that, according to Seneca, philosophical 
attitude to the world implies autarchy, i.e. self-sufficiency of the human 
spirit, in particular, those of its components, like reason, virtue, cour-
age, stamina to the unpredictable whims of fortune. In developing the 
mentioned above features of the personality the leading place belongs 
to ethical philosophy, practically aimed at the system of thought and 
action. In terms of Seneca, philosophy is a power of the human mind 
over the whole existing in nature and society, primarily the power over 
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himself. Philosophy educates the soul, organizes the human life, directs 
his actions, indicates how to act, what to avoid, teaches persistence in 
achieving the personal freedom.
Novelty. Attention is paid to certain aspects of Seneca’s interpretation 
of the significance of philosophy in the life of an individual. Philosophy is 
a way of a human being to freedom because with its help he is aware of 
the laws of nature and social being as a manifestation of natural neces-
sity, and his own place in the world.
The practical significance. The material in this paper can enrich knowledge 
about the significance of philosophy in shaping the spiritual orientations 
and values of a personality in the process of self-education.
Key words: philosophy, personality, self-education, reason, wisdom, 
freedom, philosophical way of life, fortune.

Надійшла до редколегії 24.12.2016 р.
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sciEncE anD LiBrarY cLassiFication: tWo BrancHEs oF onE 
DEVELoPMEnt
The paper describes two approaches to science and library classification 
in the process of development. The first one is associated with science 
classification. The second one is characterized by a certain classification 
model in monastery and private libraries in the period of the late Middle 
Ages and in the early modern times, as well as by a specific development 
of systematic cataloguing in the XVIII — XX cen., and at present. Five 
fundamental changes to science and library classification are identified.
Key worlds: science classification, library classification, systematic cata-
loguing, German libraries, history.
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НАУКОВА тА БіБліОтЕЧНА КлАсИФіКАЦіЯ: ДВі ГілКИ ОДНОГО 
РОЗВИтКУ
Висвітлюються особливості підходів щодо класифікації в науці та біб-
ліотеках протягом їх розвитку. Перша гілка пов’язана із розвитком 
науки. Друга — із застосуванням певних класифікацій у монастир-
ських, приватних бібліотеках Середньовіччя та бібліотеках у період 
пізнього Середньовіччя й на початку Нового часу та специфічним 
розвитком систематичної каталогізації протягом XVIII — XX ст. і в су-
часний період. Визначено п’ять базових засад фундаментальних змін 
наукової і  бібліотечної класифікацій.
Ключові слова: класифікація науки, бібліотечна класифікація, систе-
матична каталогізація, німецькі бібліотеки, історія.

Б. Лоренц, профессор, Баварский университет управления и права, 
Германия

НАУЧНАЯ И БИБлИОтЕЧНАЯ КлАссИФИКАЦИЯ: ДВЕ ВЕтВИ ОДНОГО 
РАЗВИтИЯ
Освещаются особенности подходов к классификации в науке и в биб-
лиотеках в течение их развития. Первая ветвь связана с развитием на-
уки. Вторая характеризуется применением классификации в монас-
тырских, частных библиотеках Средних веков, в библиотеках в пе-
риод Средних веков и в начале Нового времени, специфическим 
развитием систематической каталогизации в течение XVIII — XX вв. 
и в современное время. Определено пять базовых основ фундамен-
тальных изменений научной и библиотечной классификации.
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Introduction. A few months ago: Peter Rowert has an idea …» ri-
diculous to organize my books according to сolours, trying to construct 
an order (1). Indeed it is nice for a little private collection without scien-
tific propose  — maybe. As a fact librarians and library science scholars 
were possibly the first information specialists who developed theoretical 
approaches, practical tools and techniques for organizing and retrieving 
bibliographic documents and the bibliographic data about them also, above 
all more and more essential information about contents.

«It may not be too far fetches to say that the history of theoretical 
classification began with the division of knowledge into the knowledge of 
good and the knowledge of evil» (2). With these words the US-Librarian 
and Theologian Ernest Cushing Richardson (1860-1939) cites the text of 
1 Moses 2,9 as the starting point of thinking and practicing classification 
in his basic work «classification» (written nearly one hundred years ago). 
Moreover, we must remind Antony Flew’s (English philosopher 1923-2010) 
remarkable volume «An introduction of Western Philosophy. Ideas and 
Argument from Plato to Popper». Flew chooses the title «Classification as 
a Human activity» as the title of chapter XII, § 4 of his book and coins 
with this title nearly a Philosophical program (3).

Indeed a library is «a unique type of human organization» (4) and its 
classification, as a human activity in general, becomes a scientific activity 
in librarianship during the epochs of history. The need of organizing the 
contents of texts, books, libraries and so on requires thinking and com-
petent working above all, not only an imitation of the changing number 
and structure of sciences and humanities.

Structuring and subject cataloguing was a permanent challenge in the 
history of libraries and very much related to the physical location of a book 
in shelves, stock-rooms, etc. Some important examples of this history of 
theory and practice of classifications within the libraries can be found in 
the following pages. 

Beginning in early times the books in the great Byzantine respectively 
Arabic libraries were sorted by subject in shelves or rooms. Smaller libraries 
only grouped the books by the main categories (e.g. clerical and secular, 
liturgical and dogmatic works etc.) or other criteria (5) 

1. Classified arrangement in monastery libraries of the Middle Ages
In the Middle Ages  — at least in the beginning  — monastic libraries 

became the important part in librarianship and the development of sciences 
vice versa. Really a monastery without books is like a fort without arms. 
Due to this the monks considered to set up a library as large as possible.
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As an example: The library of the monastery St. Riquier has in the year 

831 the following structure (i.e. five parts of classification): 
Bible and Commentaries - Fathers of the Church - Grammar - His-

tory - Liturgy (6) 
This reflection of librarianship continued with the mighty deed of a 

whole catalogue, consisting of a sequence of single catalogues of different 
libraries. Maybe the Benedictine monks of St. Emmeram in Regensburg 
especially abbot Albert (died 1358) started the distinguished attempt unique 
in the German librarianship of the 14 th century, to compile the complete 
registration of all books of all the Monasteries for monks in Regensburg 
(«Freie Reichsstadt» and often residence of the emperor) in one single 
volume.

The subject order of the registration of literature in the medieval cata-
logues and projects followed older examples also. Most important is the 
«Biblionomia» by Richard de Fournival (died 1260) using academic aspects 
and therefore his library consisted of three sections: philosophy, medicine, 
jurisprudence (scientiae lucrativae) and theology (starting with the profane 
literature). 

Richard’s combination of famous «septem artes liberales» and aristo-
telic-scholastic classification of science with the three university faculties 
at the top is known since the 13th century as a common and conventional 
scheme, although it refers often to the shelving in medieval libraries.

2. Classified arrangement in private libraries of the Middle Ages 
Besides monastic libraries there were some important private libraries 

also (7). One focus is the catalogue of the professor of medicine Amplonius 
Ratingk (1263/4-1435) who sorted his library according to 12 subjects, 
whereas the Nuremberg physician Hartmann Schedel (1440-1514) sub-
divided his catalogue into 22 subjects, in accordance to the Richard de 
Fournival system. In contrary to the medieval usage the artes liberales in 
a book collection were here at the start. Ratingk and Schedel also grouped 
the theological literature at the end of the classification scheme.

This scheme with its 22 topics displayed its own history. Three hundred 
years later it appeared again, as a product either of fortune or of deci-
sion, and was used by Ernst Gottfried Baldinger (1738-1804), professor 
of medicine at Marburg/Lahn. Due to his large collection the main topics 
were subdivided.

3. Classified arrangement in the late Middle Ages and at the beginning 
of modern times

From the beginning, librarians and readers use as their basis the consis-
tent classified arrangement — with some local variations. The pattern was: 
Bible, Fathers of the Church, other theology, and profane literature. Within 
the subjects the arrangement was different. A real correlation between the 
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library classification and the academic classification of Isidor of Sevilla, 
Hrabanus Maurus or Vinzenz of Beauvais cannot be observed nor was the 
Biblionomia of Richard de Fournival adapted. It is a moot point whether 
this opus is cited in only one manuscript was publically known or only 
by its author. Shelving could also be seen as a tool of subject cataloguing 
and the fact that the order of the books is irrelevant to inventory as long 
as they are in the same place for audit.

Already in the middle ages the basics of the modern threefold catalogu-
ing were set up: Shelf, Author/creator, subject. With timely changes the 
classification was used in accordance with the faculty departments. The 
Main categories from the middle ages like theology, law and medicine were 
kept untouched whereas arts was split into different disciplines some of 
which became new main categories. As a famous example may be given 
the system (created 1548-1549) of Conrad Gesner (Zürich, Bibliographer 
and physician):

1. Grammatica 12. Divinatio et Magia
 2. Dialectica 13. Artes literates 
 3. Rhetorica 14. Physica 
 4. Poetica 15. Metaphysica 
 5. Arithmetica 16. Ethica 
 6. Geometrica 17. Oeconomia 
 7. Musica 18. Politica
 8. Astronomica 19. Juriprudentia 
 9. Astrologia 20. Medicina
10. Historica 21. Theologia 
11. Geographia 
4. Systematic cataloguing in the 18th century
In the Renaissance time many libraries just needed the classified ar-

rangement for browsing. Often catalogues existed but rather for inventory 
functions. Many of these catalogues registered location and subject at the 
same time. Without any dramatic changes but with slight modification 
they were used in this epoch for indexing as well. 

Step by step the raw systematic catalogues changed to dignified ones 
best seen at the university library of Göttingen in the 18th century. Clas-
sification was not yet a common task but introduced at several libraries 
in different versions as, for example, the fine structured subject classifica-
tion in Göttingen or as group marks in Milan — in contrast to individual 
marks of each book. 

Two main aspects were relevant for the development of modern sys-
tematic cataloguing as it is still used today: the growing number of books 
(and scientific journals, starting in the 17 century) (8). In Libraries and 



82 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
the famous change in the scientific and educational system, as to say the 
beginning of modern University in the era of Enlightenment. 

The universal philosophy of science in this era (e.g. Leibniz) demanded 
(9): «Looking at a book collection should already give you an impression of 
the complete history of science and literature». Thus the libraries in the — 
often enormous — Baroque buildings represent glance and thinking of the 
era and — in this way — present the books excellently: This was the main 
aspect for the librarians much more than cataloguing work and success.

In some cases additional numbers of classes were adequate; elsewhere 
reorganization was done by classification. In 1694 Christoph Hendreich, 
a library worker at the elector’s library at Cölln an der Spree (=Berlin), 
replaced the 6 main categories with 46 new ones — a nearly revolutionary 
act in the history of sciences and the history of classification.

Meanwhile at Göttingen’s university library a voluminous systematic 
catalogue was set up using the book marks mentioned above. Here cata-
loguing was done in an exemplary way by Heyne and Reuß 1776-1790 
and so Göttingen became a center of discussion — a «preceptor» — in the 
progress of German libraries. But already in this 18th century the modern 
arrangement by groups was alerted to the libraries in Southern Germany 
due to the reorganization of the Munich state library and/with the ideas of 
Martin Schrettinger (catalogue specialist at the library). And reviewing the 
content of classification: Until the end of this 18th century the dichotomy 
social vs. natural science and the separation in the classification scheme 
was not usual. Thus many practices of more than thousand years became 
practices with theoretical considerations, then they became theories on the 
way to a scientific organization and a science (at the university) (e.g. tech-
nology, agriculture, sports). 

5. Systematic cataloguing in the 19th century 
At the beginning of the 19th century nearly every library had to reor-

ganize its book shelving and indexing system. This was made necessary 
either because of the recurring tightness in the classified arrangement and 
the full written catalogues, or because of the ongoing accretion of books 
due to secularization.

Some theoreticians in the 19th century accentuated that systematic cata-
loguing did not really matter as long as it only reproduced the arrangement 
of books. For these theoreticians, writing up a systematic catalogue had a 
minor significance in the daily work of librarian. The Classified arrange-
ment — originating in the common medieval location of a (not too great) 
number of books  — spread out to most German (academic) libraries in 
the course of time. The adaptation of the Göttingen archetype was wide, 
but seldom perfect. In detail it was not practicable and did not succeed 
completely.
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There was also another trend that contrasted the Göttingen model 

of  a  centralistic library for common use, the more and more differenti-
ating learned fields set up their own specific libraries and classification 
schemes in the middle of the 19th century. The classification was refined 
in this time, but cumulated also in the big catalogue systems of the 19th 
century  — heredity of the time of Enlightenment. As examples may be 
seen Berlin, Darmstadt and Halle/Saale. As a rule, the subject catalogue 
of  a  scientific/academic library in the 19th and 20th century was a sys-
tematic register/index for the location of the books. 

A great difference is obvious in this catalogue (for the first time!) be-
tween social and natural sciences. In social science, a detailed and special-
ized, nearly canonical Grouping is used. In contrast only a rough classifi-
cation in small number existed in natural science, technology, agriculture 
and other upcoming fields of sciences. In the area of private libraries may 
be an example the structure of the medical collection of Franz Reisinger 
(1787-1855), sponsored to the Munich university library for the medical 
reading room (10): 

A. Anatomy
B. Physiology
C. Medicine (including Journals, Vocabularies, Collected Works, Pathol-

ogy, Therapy and others)
D. Chirurgical problems 
E. Birth 
F. Chemistry and Physics
G. Natural History
H. Varia, Lexica 
In this context the meaning of alphabetic order is of special interest, 

but not really observed by historians of classification. Often the alphabetic 
order was integrated in the systematic index as an isolated application. 
These solutions were often found in subjects or part of subjects where a 
systematic was not theoretically approved in detail. Much more important 
is the fact that in accordance to the upcoming natural science, technology 
was nearly not mentioned in the library classification which was dominated 
by the social Sciences and the humanities.

An early exception represents the classification of the Princeton Uni-
versity Library (1901), a decimal system (without economics as special 
main group): 

0. General 5. Theology
1. Historical sciences 6. Philosophy and education 
2. Language and literature 7. Sociology 
3. Modern languages and literatures 8. Natural Sciences
4. Arts 9. Technology
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On the other side: Traditional is the section Philosophy, but «no term 

within the classification of sciences is thus multitasking and indefinite as 
the term Philosophy (…) A relation between philosophy and the other 
sciences is situated as an always renewed problem» (11). 

6. Classification in the 20th century
After the First World War the time of traditional subject cataloguing 

with references to the location seemed to be over because no library was 
capable of regrouping their books on shelves to meet all requirements - 
without changing the signatures. Information management in a library was 
mainly considered a practical task and not alone a speculative portion of 
the theory of science.

Remarks to the DDC in an international context the Dewey Decimal 
Classification (DDC) as one of the most famous classification systems 
worldwide, composed in the end of the 19th century, came up. Generally, 
the decimal method, mentioned above, is a system of a number of possible 
schemes of ordering and also a very symbolic.

The ordering in ten chapters, themes, numbers etc. can you find often 
in history. Indeed Melvil Dewey is not the genius-founder of Decimal 
classification (against a number of authors!) for ordering and structuring 
separate schemes within a classification. Yet DDC was also considered to 
be too strongly based in (Anglo-) American thought of the 19th century 
particularly. Thus DDC creates a number of important negative solutions, 
e.g. in the main classes the «lost» of medicine and of physics as special 
schemes. 

Nearly a catastrophe in the times of STM! And against an enormous 
tradition like Leibniz! Compare Bliss: This Classification gives space for 
6  numbers «sciences» in a context of 26 classes. Therefore the result in 
short: DDC (and UDC of course!) are «flowers» of the past, of the first 
decades of century 20! As a fact the Decimal Classification within the 
tradition of Melvil Dewey is not a final work: See the number of newly — 
after the time of DDC-foundation - constructed decimal classifications in 
Eastern Asia during the last century and the Chinese Library Classification 
with 22 main classes (12). Nevertheless DDC is a very great (problem and) 
solution in its internationality and reception and an important example 
for a modern work of translation.

Remarks to the RVK
Another important example for modern classification manifests the 

Regensburg Network classification - the leading classification in academic 
(and other) libraries of Germany, Austria, Switzerland and South Tyrol 
(Regensburger Verbundklassifikation, RVK) (13). The University of 
Regensburg Library was founded in 1964 as a collection of books on 
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open-access shelves. It must be borne in mind that –during the 60’  — 
Regensburg has been the exception in Germany for readers of academic 
libraries to be given direct access to the shelves. In a German academic 
library of that epoch the reader must use the catalogues to find what he 
wants. 

Classmark consists in general of three principal elements: location 
number, classification number and author marks (formulated by Cutter 
and Sanborn). It was a totally new development: the commonly optimized 
and used classification for a network of libraries in Central Europe. The 
34 individual schedules (in German of course, English and Italian partly) 
include economics, 

Agriculture, forestry, horticulture and are kept to up-to-date by: 
- On-going contact between specialist workers on libraries and 

universities and the secretary
- Updating the content according to developments in the sciences and 

humanities
- Updating the Online classification
- Newsletter (for additions and corrections; semi-annual), published by 

the secretary at Regensburg 
- Rules for the assignment of shelfmarks; at the same time practical 

guide. It explains how to apply
Classification schedules and to build class numbers, and is a helpful 

source of advice for using the classification in general with a number of 
examples and explanations given in the text.

- Bibliography: a survey of works about the Regensburg classification 
scheme. (Newest edition 2014)

- Index to the classification scheme: What do users expect from indexes 
and how do they use them (14)? 

Just the contrary: Private libraries construct classifications of own 
purposes traditionally. Here one example: Robert Lorenz (1916-1988, 
Nuremberg, physician) uses 63 parts for structuring his collection (15). 

7. Present time
There are many proposals and aids for the work on/within classification: 

Parallel developments: Systematic shelving of large numbers of books 
and  — at the same time  — working on digital shelves; new information 
policy demands using of new information technology. International use of 
classifications demands a continuing discussion of prospects — above all the 
examination of terminology and description of content (16). Relationship 
between theory and application demands an exchange between semantic 
structures.

Terminology and the technical progress (multilingual indices, 
concordances), further compatibility, interoperability and cross-concordances 
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between different classification schemes (of different structure also) (17). 
Study of classification theories and systems could stimulate and enlighten 
the discussion in a period of turbulent changes - in the world of learning 
and in the organization of knowledge. 

Five basics are fundamental for the interchange of classification and 
science (the five «F»):

- Fiction/Theory: what are the connections?
- Facts: What are the trends and developments?
- Functions: What are the aims for the two branches?
- Feeling/Emotional factor: Is very important for working together!
- Future: New themes and sciences demand some corrections or new 

possibilities in classification work and presentation (18). 
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Постановка проблеми. Для вирішення проблем, що постали перед 
бібліотечною сферою України, та забезпечення вибору правильної 
стратегії її розвитку необхідне ретельне вивчення зовнішніх та вну-
трішніх чинників, які впливають на функціонування бібліотечного 
соціального інституту (БСІ) в сучасних соціокультурних умовах. Це 
потребує підвищення ефективності та якості досліджень, широкого 
застосування в бібліотекознавстві сучасного методичного інструмен-
тарію, без чого неможливий (або ускладнений) розвиток бібліотечного 
пізнавального процесу. Цим визначається зростання значимості до-
сліджень, спрямованих на вивчення закономірностей розвитку біблі-
отечного знання, механізмів його функціонування тощо. Набуття на 
початку нинішнього тисячоліття соціальними комунікаціями офіційно 
визнаного статусу в Україні стало додатковим чинником, що значно 
вплинув на розвиток методології вітчизняного бібліотекознавства.

Слід зазначити, що «визначення місця бібліотеки в  суспільстві 
стало можливим лише після виникнення науки про комунікації, 
у  межах якої й  має існувати та розвиватися бібліотекознавство [18, 
с. 38]». При цьому, як підкреслює В. Ільганаєва, «відсутність, відхи-
лення або нерозуміння сутності бібліотек як соціально-комунікацій-
них інституцій, які виникли, були, є й будуть носіями комунікаційної 
культури суспільства, призводять до порушень не тільки в  системі 
знань про бібліотеку й діяльність у бібліотеках, але й впливають на всі 
процеси організації та управління їх розвитком. Прикладом подібних 
ситуацій стосовно інформаційної діяльності може бути період ство-
рення системи науково-технічної інформації (НТІ) в СРСР» [8, с. 110].
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених методо-

логічним проблемам бібліотекознавства, засвідчує значну увагу ві-
тчизняних і зарубіжних дослідників до порушеної проблеми. Зокрема 
спостерігається посилення інтересу до загальних понять інформації, 
знання та їх аспектів. В. О. Ільганаєва детально розглядає соціально-
комунікативну діяльність як реакцію на необхідність обробляти, збе-
рігати та передавати знання, що «завжди було невід’ємним атрибу-
том людської діяльності» [9, с. 52]. Детальний аналіз цією дослідни-
цею загальних аспектів знання та інформації, їх вплив на розвиток 
БСІ зумовлює розгляд зазначених питань. Результатом дослідження 
проб лем наукового знання за останні десятиліття став висновок, що 
в будь-якій галузі науки виникає та розвивається уявлення про свої 
специфічні об’єкти пізнання. Використовуються методи та засоби як 
спільні для всієї науки, так і  ті, що застосовуються лише в  окремих 
її сферах. Тому конкретні види знання мають загальні та специфічні 
особливості. Характерним є те, що наукове знання в усіх сферах існує 
як високоорганізована система. Знання хаотичні, з  низьким рівнем 
організації не є науковими. Вони стають науковими тільки після на-
буття форми високоорганізованої системи. Лише систематизоване 
знання надає можливості виявляти загальні та специфічні аспекти 
явищ, які досліджуються [13].

Бібліотекознавство, як й інші науки, є складною полісистемою, що 
поєднує наукове знання та організацію наукових досліджень, творчі 
процеси та соціокультурні фактори. Це свідчить про існування в бі-
бліотекознавстві взаємопов’язаних і  водночас відносно самостійних 
підсистем, що репрезентують різні аспекти цієї дисципліни: соціокуль-
турну, семіотичну, гносеологічну, культурологічну та ін. Важливою є 
когнітивна підсистема бібліотекознавства, у  центрі якої  — галузеве 
знання. Ця підсистема забезпечує отримання, перевірку, зберігання, 
передачу та використання знання в бібліотечній дійсності. Основним 
завданням бібліотекознавства, особливо за умов нової пізнавальної 
ситуації, є активізація процесів вивчення будови, механізмів функ-
ціонування, способів здобуття такого знання. Ґрунтовний теоретич-
ний і фактичний матеріал з цих питань міститься в працях Г. Асєєва, 
М. Боніца, Р. Гіляревського, В. Горового, І. Давидової, В. Ільганаєвої, 
С.  Кулешова, Н. Кушнаренко, В. Леонова, О. Онищенка, В. Різуна, 
М.  Сенченка, М. Слободяника, А. Соколова, А. Соляник, Ю. Сто-
лярова, Л.  Філіпової, А. Чорного, Г. Швецової-Водки, Г. Шемаєвої, 
В. Шейка.

Відтак, мета статті — розглянути сучасний стан і визначити пер-
спективні напрями розвитку методології сучасного бібліотекознавства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Наукове знання 

пов’язане з  теоретичною формою відображення світу. Саме в  теорії 
відбивається достовірне наукове знання відповідно до існуючих на-
укових стандартів. Тобто знання набуває статусу наукового, якщо 
воно долучене до складної опосередкованої системи обґрунтувань 
[3, с. 7]. Розуміння теорії як системи знань, що описує й  пояснює 
певні явища та визначає, як правильно керувати ними [12, с. 6], надає 
можливості систематизувати різноманіття здобутих бібліотекознав-
чих знань у певні великі блоки. І бібліотекознавча теорія (специфічна 
форма бібліотекознавчого знання), як і будь-яка інша наукова теорія, 
має на меті надавати цілісне уявлення про закономірності та істотні 
зв’язки дійсності. Тому виникнення у ХХ ст. теоретичного рівня біб-
ліотекознавчого знання, перших бібліотекознавчих теорій (фондів, об-
слуговування) означало перехід бібліотечної справи на якісно новий, 
вищий рівень — науки. 

Розглядаючи бібліотекознавчу теорію як основний інструмент те-
оретико-бібліотечного мислення, особливого значення набуває аналіз 
загальних методологічних проблем її виникнення, розвитку й функці-
онування. Саме означені проблеми є ключовими в розумінні процесу 
формування бібліотекознавчого знання на цьому етапі, прогнозування 
його подальшого розвитку. Актуальність методологічного аналізу за-
гальнотеоретичних понять бібліотечної науки на сучасному етапі зу-
мовлена та стимулюється, крім зазначених чинників, наявністю чіткої 
тенденції щодо підвищення теоретичного рівня бібліотекознавства, 
модернізації основ викладання бібліотечних дисциплін, необхідністю 
вдосконалення стандартизації бібліотечної термінології тощо. 

Серед найпопулярніших наукових підходів, що використовуються 
у вітчизняному бібліотекознавстві останнім часом, насамперед слід на-
звати соціокомунікаційний, який є істотним компонентом теоретичної 
основи більшості сучасних бібліотекознавчих досліджень в  Україні. 
В. Різун [16] зазначає, що соціокомунікаційний підхід спрямований на 
фіксацію, моніторинг, опис, аналіз та інтерпретацію даних у системі 
понять соціокомунікаційного інжинірингу, а  точніше  — на розгляд 
того, чи здійснює об’єкт дослідження на соціум той вплив, який тех-
нологічно закладався, і  як соціум відреагував на об’єкт впливу. До-
слідження комунікаційних об’єктів у соціальному вимірі обов’язково 
передбачає:

- фіксацію досліджуваного об’єкта в природній для нього системі 
суспільних координат (зв’язок із соціальною групою, фахом, віком, 
освітою, переконаннями, вірою тощо);

- спостереження за досліджуваним об’єктом у соціальних умовах;
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- експериментування з  досліджуваним об’єктом у  реальних або 

лабораторно відтворених соціальних умовах;
- опис результатів спостережень чи експериментів стосовно со-

ціально заданих параметрів;
- аналіз результатів досліджень у соціально заданому контексті;
- соціально зорієнтовану інтерпретацію результатів аналізу.
Соціокомунікаційні засоби та технології для розвитку соціальних 

комунікацій є чи не основними виробничими категоріями. Успіх ор-
ганізації соціокомунікаційних мереж значною мірою залежить від тих 
науково визначених напрямів, способів, принципів, методів, об’єктів 
та технік впливу, які становлять основу тієї чи іншої технології.

Соціокомунікаційні технології в науках про соціальні комунікації 
є найважливішим об’єктом досліджень. Фактично історія та теорія 
соціальних комунікацій — це історія та теорія соціокомунікаційних 
технологій, однією з  яких можна вважати інформаційну аналітику. 
Ці технології використовуються в  різних галузях суспільної діяль-
ності. Сфера соціального комунікування передбачає модель органі-
зації праці, в  основі якої  — поняття про суспільну комунікаційну 
систему, яка містить певну соціальну структуру як носія функцій 
комуніканта, об’єкт (суб’єкт) впливу — комуніката та засоби впливу 
(медіа тощо) [16]. 

Нині бібліотечна теорія оперує цілим комплексом методологіч-
них підходів та методів досліджень, необхідних для вирішення кон-
кретних дослідницьких завдань. У межах однієї статті розглянути їх 
усі неможливо. Але на особливу увагу, на нашу думку, заслуговують 
методологія прийняття рішень, системний підхід і системний аналіз, 
адаптивний підхід. Розглянемо особливості деяких з цих методологіч-
них підходів. Так, методологія прийняття рішень акцентує на виборі 
процедур, що потребує наявності моделей ситуацій або завдань, за 
допомогою яких можна вирішити загальну проблему в  межах кон-
кретного дослідження.

Системний підхід разом із системним аналізом вирішення проб-
леми передбачають розгляд сукупності поєднаних систем, кожна 
з  яких має певну структуру та є системою взаємозалежних цілей. 
Формування й  реалізацію кожної дослідницької проблеми слід роз-
глядати в цьому контексті як такі, для вирішення яких розробляється 
специфічна методика системного аналізу. Перевагою цього підходу є 
універсальність. Однак це і його недолік: не враховано особливостей 
проблемної сфери, що досліджується. Певною мірою ці можливості 
дозволяє реалізувати системний аналіз систем, які розвиваються, але 
він не стосується організаційних аспектів управління розвитком біб-
ліотек.
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Як зазначає М. Слободяник [17], необхідним елементом оновлення 

теоретичних засад бібліотекознавства є розробка моделі бібліотеки 
як інституції, що належить системі соціальних комунікацій. У біблі-
отекознавстві набуто певного досвіду розробки змістово-логічних 
моделей, які найповніше репрезентовані в  монографіях професорів 
В.  Леонова [14], М. Слободяника [18], Ю. Столярова [19]. Ці моделі 
відрізняються рівнем абстрагування. Зокрема В. Леонов продовжує 
традицію відображення бібліотеки через основні бібліотечні процеси. 

Найпоширенішою є системно-структурна модель бібліотеки, об-
ґрунтована в монографії Ю. Столярова [19]. Основними елементами є: 
документ, абонент, матеріально-технічна база, бібліотекар. Ця модель 
основана на загальних принципах системного підходу, що й зумовлює 
як її високий евристичний потенціал, так і  певні недоліки. Відомо, 
що будь-яка система має у своїй структурі ресурси, матеріально-тех-
нічну складову й кадри, котрі забезпечують функціонування системи, 
орієнтованої на задоволення потреб користувачів. 

Системно-функціональна модель бібліотеки, запропонована 
М.  Слободяником, складається з  чотирьох елементів  — функції, 
структура, технологія, організація. Як і  попередню модель, її варто 
доповнити підсистемою управління. На основі аналізу інформації, 
що повідомляється, ця складова може корегувати основні елементи 
моделі. 

Чітку комунікаційну спрямованість мають елементи  — функції 
й технологія. Серед сутнісних функцій бібліотеки можна виокремити 
комунікаційну, з якою тісно по’язані й інші — документальної пам’яті 
(меморіальна), інформаційна, когнітивна. Сутнісним призначенням 
технології є забезпечення активізації комунікаційних процесів, що 
відбуваються в бібліотеці. Попри вищезазначене, ця модель відобра-
жає загальні закономірності функціонування бібліотеки під впливом 
зовнішнього середовища.

Але, як наголошує сам М. Слободяник [17], жодна з існуючих мо-
делей не відображає повною мірою бібліотеку як соціокомунікаційну 
інституцію, що зумовлює необхідність розробки відповідної моделі. 
Вона має відповідати таким вимогам: мати високий рівень абстрак-
ції, але бути подібною до оригіналу; відображати ресурси й  засоби 
комунікаційної діяльності; бути керованою; містити елементи, необ-
хідні й достатні для репрезентації бібліотеки в соціокомунікаційному 
контексті. 

На основі цих вимог запропонована [17] модель бібліотеки, що 
складається з чотирьох елементів: інформаційний потенціал, інфор-
маційна діяльність, комунікаційний процес, управління. Ці елементи 
взаємопов’язані та взаємозалежні. 
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Основними складовими інформаційного потенціалу є такі: бібліо-

течний фонд, каталоги та електронні бази даних. Ці ресурси мають 
відповідати інформаційним потребам суспільства й  особистості як 
учасника комунікаційного процесу. 

Інформаційна діяльність покликана забезпечити ефективний по-
шук і надання читачам бібліотеки первинних і вторинних документів, 
а  також інтегрованої та синтезованої інформації. На основі інфор-
маційної діяльності розробляється система інформаційної продук-
ції й  послуг для читачів та зовнішніх користувачів бібліотеки. Цей 
елемент має забезпечити ефективне використання інформаційного 
потенціалу в комунікаційній діяльності бібліотеки. 

У комунікаційному процесі виокремлюють основні комунікаційні 
відносини: бібліотекар — читач; бібліотекар — бібліотекар; читач — 
бібліотекар; читач — читач; віддалений користувач — сайт бібліотеки; 
читач  — інтернет-ресурси. У  змістовому наповненні цих відносин 
головне місце посідають інформаційний потенціал та результати ін-
формаційної діяльності бібліотеки. 

Основне завдання управління — моніторинг функціонування основ-
них елементів моделі й оперативне внесення до них необхідних змін, 
спрямованих на підвищення їх ефективності. Це дозволить розробити 
стратегію й  тактику розвитку комунікаційної діяльності бібліотеки, 
особливо за умови використання можливостей адаптивного підходу.

Адаптивний підхід належить до міждисциплінарних наукових під-
ходів, розроблений і застосовується в багатьох сферах і галузях життя 
суспільства: соціології, управлінні, кібернетиці, біології, педагогіці 
тощо. Розвиток адаптивного підходу в  бібліотекознавстві й  активне 
його застосування на практиці зумовлені перманентними змінами 
в існуванні суспільства та бібліотек, насамперед, інноваційністю роз-
витку бібліотечної діяльності.

Для того, щоб процес адаптації бібліотек до умов навколишнього 
середовища, що динамічно трансформуються, був цілеспрямованим, 
ним необхідно керувати. Тому в мінливих умовах як за межами біблі-
отеки, так і безпосередньо в ній потрібен особливий підхід до орга-
нізації системи внутрішньобібліотечного управління, що зумовлено 
існуючою необхідністю оперативно реагувати на зміни й  адаптува-
тися до них з  метою запобігання кризовій ситуації й  продовження 
успішного функціонування. Це  — спосіб адаптивного управління. 
Якщо адаптація  — модель поводження бібліотеки в  ринкових умо-
вах, то адаптивне управління — метод (спосіб) реалізації цієї моделі 
поведінки. Оскільки базові положення концепції й методологія адап-
тивного управління бібліотеки повністю ще не сформовані, понят-
тєва конструкція адаптивного управління формується, існують різні 
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й неоднозначні тлумачення означеної категорії. На думку науковців, 
вона трактується як сукупність дій і  методів, що характеризуються 
здатністю керуючої системи реагувати тільки на зміну зовнішнього 
середовища, а  це призводить до обмеження предметної сфери кате-
горії [4; 6; 7]. 

Сутність методології системи адаптивного управління становлять 
теоретичні, концептуальні положення діяльності й механізму реаліза-
ції управління процесами втілення зважених рішень щодо підвищення 
конкурентоспроможності бібліотеки; економічні категорії, принципи, 
цілі й  завдання, що реалізуються через механізми адаптації бібліо-
течних установ до нових соціально-економічних умов. 

Мета системи адаптивного управління  — пошук найефективні-
ших варіантів прийняття й  виконання виваженого управлінського 
рішення, спрямованого на створення механізму адаптації розвитку 
підприємств у конкурентному середовищі.

Завданнями адаптивного керування є реалізація мети адаптації 
розвитку підприємства на основі формування методології й  ство-
рення організаційно-економічного механізму адаптації підприємств, 
розробки теоретичних і практичних механізмів реалізації керування 
щодо стабілізації діяльності організації в конкурентному середовищі, 
з використанням адаптивної моделі.

Результат адаптивного керування спрямований на прийняття рі-
шень у  напрямі адаптації й  побудови її моделі, отже, продукт адап-
тивного керування — інформація, використовувана в керуванні під-
приємством, для формування адекватних заходів щодо адаптації під-
приємства в ринковому середовищі. Адаптивне керування залежить 
від усієї доступної інформації у певний момент часу, акцентує на дії 
системи керування для отримання відсутньої інформації.

Адаптивне управління передбачає адаптацію не тільки всієї сис-
теми загалом, але й можливість пристосування окремих структурних 
параметрів і елементів системи (підприємства) до нових умов серед-
овища. Для досягнення цих цілей система адаптивного керування орі-
єнтується на застосування в процесі керування основних принципів.

Науковці виокремлюють такі принципи адаптивного керування: 
корисність, цілісність і повнота, відповідність, компенсація, розвиток, 
спадкоємність, ефективність, збалансованість, стабільність, соціаль-
ність, навчання, адаптація, диференціація, варіативність, прозорість, 
інформаційне забезпечення, стабільність і адаптивність, ієрархічність, 
рефлексивність, демократизація й гуманізація, ефективність [11]. При 
цьому основну роль у реалізації системи адаптивного керування віді-
грає виважене управлінське рішення, тобто остаточне рішення щодо 
стратегії дій, спрямованих на усунення розбіжностей. 
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За словами М. Слободяника, «<…> наукова бібліотека розгляда-

ється у функціональному зрізі як соціальний інститут, відмінною осо-
бливістю якого є взаємозв’язок з наукою, а основними типологічними 
ознаками — безпосередня включеність до системи наукових комуні-
кацій та проблемна орієнтація ресурсів на задоволення професійних 
інформаційних потреб» [18, с. 52]. Бібліотека, зокрема наукова, у своїй 
діяльності пріоритетно підтримує перспективні тенденції в  розви-
тку науки, орієнтується як на формальні засоби впливу існуючими 
механізмами індивідуального, групового та колективного поширення 
інформації, так і на неформальні, відповідно до яких окремі наукові 
працівники відіграють роль інформаційних посередників між інфор-
маційними текстами, знаннями та членами свого колективу [18, с. 37].

Слід зазначити, що перехід до ринкових відносин зумовив запо-
зичення та активне використання в  бібліотечній теорії й  практиці 
багатьох понять, методів та окремих напрямів економічної науки: 
менеджменту [20], маркетингу [10], виробництва [5]. 

Висновки. Загальною тенденцією розвитку сучасного бібліотекоз-
навчого пізнання є значимість теоретичних досліджень, поглиблення 
процесів взаємодії та запровадження наукових підходів та методів 
із різних галузей знання. Цим пояснюється важливість вироблення 
сучасних комплексних засобів виявлення та оцінки тенденцій розви-
тку бібліотекознавства як науки, це зумовлює створення, адаптацію 
та використання певних формальних критеріїв як одного з основних 
напрямів модернізації дослідницького апарату. Означений процес на-
лежить до категорії загальнонаукових: висока динамічність розвитку 
сучасної науки потребує розробки методів виявлень нових напрямів 
досліджень за допомогою бібліометрії, наукометрії та інформетрії. 
Тому необхідно сконцентруватися на тих аспектах, вирішення яких 
створить передумови для подальшого методологічного аналізу бі-
бліотечної теорії. Йдеться про вивчення когнітивної підсистеми бі-
бліотекознавства, у  центрі якої  — галузеве знання, що стане темою 
подальшого дослідження.
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MEtHoDoLoGY oF MoDErn LiBrarY sciEncE: statE anD trEnDs 
oF DEVELoPMEnt 
The aim of this paper is to examine the current state and trends of the 
development of the methodology of modern library science in Ukraine.
Research methodology. Library science, like other sciences, is a complex 
polysystem that combines scientific knowledge and research organiza-
tion, creative processes and socio-cultural factors. This demonstrates 
the existence in library science of related and at the same time relatively 
independent subsystems that represent different aspects of the disci-
pline: socio-cultural, semiotic, gnosiological, culturological and others.
Results. The analysis is of special importance of general methodological 
issues of the origin, development and functioning the library science 
theory while considering it as the main tool of theoretical and library 
thinking. These issues are the key ones in understanding the process of 
forming library science knowledge at this stage and forecasting its further 
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development. Among the most popular scientific approaches used in the 
national library science in recent years one should first mention a socio-
communication one, which is an essential component of the theoretical 
basis of the most current research in library science of Ukraine. Special 
attention should be paid to the methodology of decision making, system 
approach and system analysis, adaptive approach.
Novelty. The general trend of the development of current library sci-
ence knowledge includes the increase of the significance of theoretical 
research, enrichment of the processes of interaction and introduction of 
scientific approaches and methods used in other fields of knowledge. 
That is why it is necessary to focus on the solution of the problems cre-
ating prerequisites for further methodological analysis of library theory.
The practical significance. In order to meet the challenges facing the library 
sphere of Ukraine and choose the right strategy ensuring its develop-
ment it is required to increase the efficiency and quality of the research, 
use up-to-date methodological tools for the development of the cog-
nitive process. The paper emphasizes the importance of the research 
aimed at studying the laws of the development of library knowledge 
and the mechanisms of its functioning .
Key words: methodology, knowledge, library science, scientific ap-
proach, scientific methods.
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К. С. Бережна, аспірант, Харківська державна академія культури, 
м. Харків

ДИНАміКА тЕХНіКО-тЕХНОлОГіЧНИХ тРАНсФОРмАЦіЙ ПУБліЧНИХ 
БіБліОтЕК УКРАЇНИ
Висвітлено динаміку техніко-технологічних трансформацій у публіч-
них бібліотеках України у зв’язку з інформатизацією. Виокремлено 
основні етапи інформатизації публічних бібліотек з 90-х рр. ХХ ст. 
по XXI ст. Сформульовано передумови техніко-технологічних транс-
формацій публічних бібліотек України. Проаналізовано динаміку змін 
їх матеріально-технічної бази.
Ключові слова: інформатизація бібліотек, матеріально-технічна база, 
комп’ютеризація, автоматизація, публічні бібліотеки.

К. С. Бережная, аспирант, Харьковская государственная академия 
культуры, г. Харьков

ДИНАмИКА тЕХНИКО-тЕХНОлОГИЧЕсКИХ тРАНсФОРмАЦИЙ 
ПУБлИЧНЫХ БИБлИОтЕК УКРАИНЫ
Освещена динамика технико-технологических трансформаций в пуб-
личных библиотеках Украины в связи с информатизацией. Выделены 
основные этапы информатизации публичных библиотек с 90-х гг. 
ХХ в. по 2014 г. Сформулированы предпосылки технико-техноло-
гических трансформаций публичных библиотек Украины. Проана-
лизирована динамика изменений их материально-технической базы.
Ключевые слова: информатизация библиотек, материально-техниче-
ская база, компьютеризация, автоматизация, публичные библиотеки.

K. S. Berezhna, postgraduate student, Kharkiv state Academy of culture, 
Kharkiv

DYnaMics oF tEcHnicaL anD tEcHnoLoGicaL transForMations 
oF PUBLic LiBrariEs in UKrainE
Dynamics of technical and technological transformations in the public 
libraries of Ukraine in connection with informatization. The stages of in-
formatization of public libraries were distinguished since the 1990-ties 
to 2014. Prerequisites formulated by the technological transformation 
of public libraries of Ukraine. Analyzed the dynamics of changes in their 
material-technical base.
Key words: informatization of libraries, material and technical provision, 
computerization, automatization, public libraries.

Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії розвитку бібліо-
течної справи в  Україні до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля за-
безпечення сталого розвитку України», схваленої Кабінетом Міністрів 
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України, модернізація матеріально-технічної бази й інформаційно-тех-
нологічної інфраструктури бібліотек є одним зі стратегічних напрямів 
розвитку бібліотечної справи. Утім, існує немало серйозних проблем, 
що суттєво гальмують процеси трансформації й  подальшого інтен-
сивного розвитку публічних бібліотек України, зокрема незадовільний 
стан матеріально-технічної бази публічних бібліотек: більшість при-
міщень, обладнання та техніки не відповідають сучасним вимогам. 
Слід відзначити недостатні темпи та неінтенсивність упровадження 
інформаційних технологій у публічних бібліотеках, що ускладнює або 
внеможливлює виконання виробничих процесів та обслуговування 
користувачів на сучасному рівні.

Тому реалізація цього напряму передбачає створення потужної 
сучасної матеріально-технічної бази й  інформаційно-технологічної 
інфраструктури бібліотек відповідно до міжнародних стандартів для 
надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг та універсального 
доступу до інформації.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Методологічним під-
ґрунтям дослідження стали статистичні збірники «Бібліотечна Україна 
в  цифрах» [2–14]. Техніко-технологічні зміни, що відбувалися в  пу-
блічних бібліотеках України з  90-х рр. ХХ ст. по 2014 р., у  різних 
аспектах вивчали: Н. Г. Ашаренкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [15], 
Т. І. Вилегжаніна, І. О. Цуріна та ін.

Різні аспекти трансформацій бібліотечної діяльності розгляда-
лися в  працях відомих дослідників сучасної бібліотечної діяльності 
М. С. Слободяника [17], Д. Я. Шрайберґа [21], В. О. Ільганаєвої [17]. 

Автори Л. І. Костенко, В. І. Тимченко, Ю. Ткаченко, А. І. Земсков, 
І.  Г.  Моргенштерн у  наукових працях досліджували деякі питання 
інформатизації. Трансформацію наукової бібліотеки через еволю-
цію її структури та функцій розглядають М. С. Слободяник [19] та 
В. С. Пашкова [18]. О. С. Онищенко [16] досліджує проблему транс-
формації бібліотек загалом.

Саме в  цих працях висвітлено багатоаспектні наукові напрацю-
вання та практичний досвід щодо трансформації публічних бібліотек 
України в  умовах інформатизації. Ці розвідки актуальні для дослі-
дження сучасного стану аналізованої проблеми та є підґрунтям для 
визначення подальших перспектив техніко-технологічних трансфор-
мацій бібліотек.

Мета статті — визначити динаміку техніко-технологічних транс-
формацій публічних бібліотек України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Активна інформа-
тизація суспільства та зростаючі потоки інформації стали причи-
ною інформатизації публічних бібліотек. Процес інформатизації 
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активізувався з прийняттям Закону України «Про національну про-
граму інформатизації». При Міністерстві культури створена Між-
відомча рада з питань інформатизації бібліотек, до складу якої ввій-
шли не тільки фахівці бібліотечної справи, але й програмісти, учені, 
працівники Національного агентства з питань інформатизації, пред-
ставники інших державних органів управління, Книжкової Палати 
України. Головне завдання ради  — вироблення дій, спрямованих на 
розвиток міжвідомчої кооперації бібліотек, формування й  викорис-
тання електронних баз даних, розвиток мережевих технологій вза-
ємодії бібліотек, формування телекомунікаційного середовища для 
взаємного доступу до інформаційних ресурсів [16].

Інформаційні технології, які становлять базу інформатизації, 
здійснювали трансформаційний, стимулюючий вплив на діяльність 
бібліотек. Передусім процес поширення інформаційних технологій 
зумовлений поширенням персональних комп’ютерів. У  середині 
80-х рр. ХХ ст. розпочалися комп’ютеризація публічних бібліотек 
та створення відділів і секторів комп’ютеризації. Згодом почали ви-
никати локальні мережі як спроба оптимізувати діяльність установ, 
підвищити ефективність їх роботи. Розвиток локальних мереж був 
пов’язаний з  необхідністю оперативно передавати дані в  межах не-
великої території [1].

90-ті рр. ХХ ст. позначилися процесом автоматизації публічних 
бібліотек, який характеризувався впровадженням автоматизованих 
бібліотечно-інформаційних систем, створенням електронних каталогів 
та поступовою автоматизацією всіх бібліотечних процесів. У зв’язку 
із цим у публічних бібліотеках почали створювати відділи й сектори 
автоматизації, спрямовані на виконання цих процесів.

Подальший розвиток комп’ютерної техніки та технологій потребує 
обміну інформацією не тільки в межах однієї установи, а й з іншими 
організаціями. Це слугувало впровадженню мережі інтернет у роботу 
публічних бібліотек. З  початку 2000-х рр. зі значним поширенням 
інтернету бібліотечна діяльність набула нових форм, які реалізовува-
лися за допомогою технологій WEB 1.0. та WEB 2.0. Ці процеси по-
сприяли модернізації матеріально-технічної бази публічних бібліотек.

Модернізація матеріально-технічної бази та зміна технологій бі-
бліотечної діяльності зумовили техніко-технологічні трансформації 
в публічних бібліотеках України. 

Передумовами техніко-технологічних трансформацій публічних 
бібліотек України є інформатизація всіх сфер суспільства; інтенсивний 
розвиток і значне поширення інформаційних технологій; необхідність 
бібліотек відповідати новим потребам суспільства.
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Дослідивши динаміку цих трансформацій, можна визначити темпи 

інформатизації, що розпочалася ще до здобуття Україною незалеж-
ності.

На основі аналізу статистичних збірників «Бібліотечна Україна 
в цифрах», які видає Національна парламентська бібліотека України, 
базуючись на «Зведенні річних звітів про діяльність бібліотек сфери 
управління Міністерства культури України», досліджена динаміка 
трансформацій, що відбулися в публічних бібліотеках України за пе-
ріод з 90-х рр. ХХ ст. по 2014 р. [2–14].

22300
20844

19122
19050

18452
18401

18349
18249

18172
18001

15987

14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

1992
1999
2000
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014

Мережа публічних бібліотек України

У 1992 р. в  Україні налічувалося понад 50 тис. бібліотек, серед 
яких — 22 300 публічних, що становить 44,6% від загальної кількості 
[20]. Станом на 1999 р. їх кількість становила 20 844, а  у  2000 ско-
ротилася до 19 122. У  подальші роки кількість бібліотек продовжує 
зменшуватися, хоча й повільніше. За даними на січень 2002 р., в Укра-
їні функціонувало 19 050 публічних бібліотек (на 72 бібліотеки менше 
порівняно з 2000 р.), а наприкінці 2006 р. їх кількість зменшилася до 
18 452, тобто на 3,1% [3]. 

У 2007-му році мережа публічних бібліотек налічувала 18 401 уста-
нову, серед них — 14 881 бібліотека у сільській місцевості, а станом на 
2008 р. їх кількість скоротилася до 18 349: 14 828 — у сільській місце-
вості [8]. На кінець 2009 р. кількість бібліотек була 18 249, тобто за два 
роки ліквідовано ще 203 публічні бібліотеки, з них 140 — у сільській 
місцевості. Через рік їх кількість зменшилася ще на 77 книгозбірень, 
що становить 0,42%. Ці дані свідчать, що існує тенденція щодо ско-
рочення мережі публічних бібліотек [9]. 

Мережа публічних бібліотек України за результатами 2013 р. ста-
новила 18 000 закладів (на 249 менше, ніж за результатами 2009), 
серед них 14 547 бібліотек у сільській місцевості, що становить 81% 
від загальної чисельності [13]. Кількість публічних бібліотек України 
у  2014 р. становила 15 987 закладів (немає статистичних даних за 
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2014  р. про бібліотеки Автономної республіки Крим і  Севастополя, 
Донецької та Луганської областей), з них 13 253 сільські бібліотеки, що 
становить 83% від загальної кількості. Більшість публічних бібліотек 
України, а зокрема 12 524 (це 78,4%), входять до складу 441 ЦБС (за 
2014 р.) [14].
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Досліджуючи стан матеріально-технічної бази, виявлено, що 
в публічних бібліотеках України кількість персональних комп’ютерів 
у 1999 р. становила 3 756 машин, а у 2000 р. їх кількість збільшилася 
на 100 одиниць, понад 500 одиниць функціонували в  ОУНБ, а  це 
13%. У  2007 р. тільки 1 319 бібліотек мали персональні комп’ютери 
в  кількості 5 226 машин [7]. Щодо матеріально-технічного забезпе-
чення, потрібно відзначити збільшення у  2009 р. чисельності біблі-
отек, які мають персональні комп’ютери. Загальна кількість бібліо-
тек, обладнаних комп’ютерами, — 1 759 закладів (на 440 більше, ніж 
у 2007 р.). Кількість персональних комп’ютерів збільшилася на 2 тис. 
одиниць порівняно з 2007 р. і становила 7 222 (це приблизно 2,5 ПК 
на бібліотеку). У 2009 р. 280 бібліотек мали електронний каталог [9]. 
У 2013 р. серед 18 тис. бібліотек 4 300 були обладнані персональними 
комп’ютерами (кількість ПК − 17,5 тис., тобто за 4 роки вона збіль-
шилася на 10 тис.) [13].

У 2014 р. лише 25,1% публічних бібліотек володіли комп’ютерами 
(4  013 бібліотек). Кількість сільських бібліотек, обладнаних 
комп’ютерами, становить 2 087 установ, тобто лише 13%. Кількість 
бібліотек, які мають доступ до мережі інтернет,  — 3 304 (20,7%). 
І  тільки 1 439 (11%) бібліотек сільської місцевості мають цей до-
ступ. Комп’ютерний парк публічних бібліотек у  2014 р. налічував 
15 284 машини (немає статистичних даних за 2014 р. про бібліотеки 
Автономної республіки Крим і Севастополя, Донецької та Луганської 
областей) [14].
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У 2007 р. доступ до мережі інтернет мали 503 бібліотеки, 2  433 
точки доступу [7]. Кількість бібліотек, підключених до інтернету, 
за підсумками 2009 р. − 879 (3 991 точок доступу). За результатами 
2013 р. доступ до мережі інтернет був у 3 559 бібліотек (14 377 точок 
доступу) [13]. Тобто в  період з  2009 по 2013 рр. кількість бібліотек, 
підключених до мережі інтернет, збільшилася на понад 2,5 тис. Станом 
на 2014 р. публічні бібліотеки України мали 12 631 комп’ютер з  до-
ступом до інтернету — майже 82,6%, від загальної кількості ПК (немає 
статистичних даних за 2014 р. про бібліотеки Автономної республіки 
Крим і Севастополя, Донецької та Луганської областей) [14].

На основі дослідження стану матеріально-технічної бази, виявлено, 
що в 1999–2000 рр. у публічних бібліотеках України було приблизно 
2,5 тис. засобів копіювальної техніки, серед них понад 200 в  ОУНБ. 
У 2007 р. тільки 1 717 бібліотек мали копіювально-розмножувальну 
техніку (9,3% від загальної кількості публічних бібліотек), а кількість 
пристроїв становила 4 578 [7]. Слід відзначити, що у  2009 р. кіль-
кість публічних книгозбірень, що мали копіювально-розмножувальну 
техніку, збільшилася до 1 900 установ. Кількість пристроїв, згідно зі 
статистичними даними, становила 5 719 [9].

У 2013 р. на 2 тис. більше бібліотек почали використовувати 
копіювально-розмножувальну техніку порівняно з  2009 р., їх було 
3  921, у  кількості 10 378 одиниць (майже удвічі більше, ніж у  2009) 
[13]. У 2014 р. кількість бібліотек, що мають копіювально-розмножу-
вальну техніку, — 3 464 установи, а кількість пристроїв зменшилась 
до 8 556 одиниць (немає статистичних даних за 2014 р. про бібліотеки 
Автономної республіки Крим і Севастополя, Донецької та Луганської 
областей) [14].

На 2007 р. тільки 3 276 публічних бібліотек мали в складі своєї ма-
теріально-технічної бази мультимедійне обладнання (5 674 одиниць), 
а у 2009 р. їх чисельність зменшилася до 2 600 установ, кількість при-
строїв збільшилася до 5 747 [7]. За 2013 р. показники мультимедійної 
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техніки  — 2 605 публічних бібліотек мають 7  110 мультимедійних 
приладів, тобто збільшилася чисельність техніки [13]. У  2 030 пу-
блічних бібліотеках України є мультимедійне обладнання в кількості 
5 244 пристроїв, за даними на 2014 р. (немає статистичних даних за 
2014  р. про бібліотеки Автономної республіки Крим і  Севастополя, 
Донецької та Луганської областей) [14].

Слід зазначити, що станом на 2014 р. майже всі ОУНБ, ОДБ та 
ОЮБ мають власні веб-сайти й  електронні каталоги нових надхо-
джень.

Висновки. Упровадження інтернет-мережі та цифрових техноло-
гій відкрило нову інформаційну еру, створило необхідні умови для 
переходу до суспільства знань. Це визначило й  перегляд ролі біблі-
отек у  майбутньому суспільстві знань як сучасного інформаційно-
комунікаційного закладу, діяльність якого основана на використанні 
сучасних технічних пристроїв і технологій.

Виявлено, що впродовж двадцяти років в  Україні закрито понад 
4 тис. публічних бібліотек. Модернізація матеріально-технічної бази, 
яка розпочалася в  бібліотеках України з  початком інформатизації, 
триває й  понині, але результати аналізу свідчать, що її темпи над-
звичайно повільні й  не відповідають рівню розвинутих країн. За-
уважимо: у  період з  2009 по 2013 рр. кількість бібліотек, які мають 
копіювально-розмножувальну техніку, комп’ютери та підключення до 
мережі інтернет, збільшилася удвічі, це пов’язано передусім з участю 
в проектах із залучення позабюджетного фінансування, спрямованих 
на актуалізацію діяльності книгозбірень та поліпшення бібліотечного 
обслуговування, за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», 
Інституту Відкритого Суспільства в  Будапешті, Британської Ради 
в  Києві, Гете-Інституту в  Києві, Відділу преси, освіти та культури 
Посольства США в  Україні, Європейської Комісії, представництва 
Всесвітнього Банку в Україні, неурядової організації «Рада міжнарод-
них наукових і освітніх обмінів» (IREX) та ін. Найпотужнішим міжна-
родним проектом останніх років став проект «Бібліоміст» («Глобальні 
бібліотеки − Україна») Фундації Білла й Мелінди Гейтс, який реалізу-
вала в Україні Рада міжнародних наукових і освітніх обмінів (IREX).

Оскільки модернізація матеріально-технічної бази й інформаційно-
технологічної інфраструктури бібліотек є стратегічним напрямом 
розвитку бібліотечної справи, то її реалізація сприятиме створенню 
потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-тех-
нологічної інфраструктури бібліотек, відповідно до міжнародних 
стандартів. Таким чином, підтримка державою техніко-технологічних 
трансформацій пришвидшить темпи інформатизації публічних біблі-
отек України.  Перспективою подальшого дослідження є розробка 
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теоретико-методологічних засад управління техніко-технологічними 
трансформаціями в бібліотеці.
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DYnaMics oF tEcHnicaL anD tEcHnoLoGicaL transForMations 
oF PUBLic LiBrariEs in UKrainE
The aim of this paper is to define the dynamics of technical and techno-
logical transformations of public libraries in Ukraine.
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Research methodology. Many aspects of scientific developments and 
practical experience regarding the transformation of public libraries in 
Ukraine under conditions of informatization are revealed in statistical 
collections and works by T. I. Vylehzhanina, V. O. Ilganaieva, O. I. 
Zemskov, O. S. Onishchenko and others.
Results. Information technologies that formed the foundation of informati-
zation had transformational and stimulating effect on activity of libraries. 
1990-ties were marked by automatization of public libraries, character-
ized by implementation of automatic information systems, formation of 
electronic catalogues and gradual automatization of all library processes.
Further development of computer technologies led to necessity of shar-
ing information between organizations, which led to establishment of 
Internet. But since 1990-ties more than four thousand libraries in Ukraine 
shut down due to inability to keep up with rapid informatization changes. 
Only thanks to off-budget financial support were some public libraries 
modernized with computers and Internet connection. It is thanks to other 
countries that Ukraine is able to increase the speed of transforming its 
public libraries’ material and technical basis.
Novelty. The article stresses the importance of involvement of state and 
international initiatives such as Open Society Institute of Budapest in 
the process of modernizing public libraries’ material and technical basis.
Practical significance. Results of this study may be used for implementa-
tion of effective material and technical basis, as well as IT-infrastructure 
in libraries, according to international standards.
Key words: informatization of libraries, material and technical provision, 
computerization, automatization, public libraries.
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Г. М. Швецова-Водка, доктор історичних наук, професор, Рівненський 
державний гуманітарний університет, м. Рівне

НАУКОВО-ДОПОміЖНА БіБліОГРАФіЯ В ДіЯлЬНОсті 
УНіВЕРсАлЬНИХ БіБліОтЕК УсЕУКРАЇНсЬКОГО РіВНЯ НАЦіОНАлЬНОЇ 
сИстЕмИ Нті УКРАЇНИ
Розглянуто результати діяльності універсальних наукових бібліотек 
усеукраїнського рівня національної системи НТІ України: Національної 
парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки 
імені В. Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Хар-
ківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка — у га-
лузі науково-допоміжної бібліографії. Визначено змістові напрями 
створення ними бібліографічної інформації науково-допоміжного 
призначення й типи бібліографічних посібників, з яких складається 
система посібників науково-допоміжної бібліографії. 
Ключові слова: науково-технічна інформація, науково-інформаційна 
діяльність, науково-допоміжна бібліографія, Національна парла-
ментська бібліотека України, Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека імені 
В. Стефаника, Одеська національна наукова бібліотека, Харківська 
державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. 

Г. Н. Швецова-Водка, доктор исторических наук, профессор, Ровенский 
государственный гуманитарный университет, г. Ровно

НАУЧНО-ВсПОмОГАтЕлЬНАЯ БИБлИОГРАФИЯ В ДЕЯтЕлЬНОстИ 
УНИВЕРсАлЬНЫХ БИБлИОтЕК ВсЕУКРАИНсКОГО УРОВНЯ 
НАЦИОНАлЬНОЙ сИстЕмЫ НтИ УКРАИНЫ
Рассмотрены результаты деятельности универсальных научных биб-
лиотек всеукраинского уровня национальной системы НТИ Украины: 
Национальной парламентской библиотеки Украины, Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Львовской нацио-
нальной научной библиотеки имени В. Стефаника, Одесской нацио-
нальной научной библиотеки, Харьковской государственной научной 
библиотеки имени В. Г. Короленка — в отрасли научно-вспомога-
тельной библиографии. Определены тематические направления соз-
дания ими библиографической информации научно-вспомогатель-
ного назначения и типы библиографических пособий, из которых 
состоит система пособий научно-вспомогательной библиографии. 
Ключевые слова: научно-техническая информация, научно-инфор-
мационная деятельность, научно-вспомогательная библиография, 
Национальная парламентская библиотека Украины, Национальная 
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библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Львовская нацио-
нальная научная библиотека имени В. Стефаника, Одесская нацио-
нальная научная библиотека, Харьковская государственная научная 
библиотека имени В. Г. Короленка.

H. M. Shvetsova-Vodka, Doctor of Historical Sciences, Professor, Rivne State 
Humanitarian University, Rivne

sciEntiFic anD sUPPortinG rEFErEncEs in tHE actiVitiEs oF 
UniVErsaL LiBrariEs oF aLL-UKrainian LEVEL oF tHE nationaL 
sYstEM oF sciEntiFic anD tEcHnicaL inForMation oF UKrainE
The article considers the results of the activities of universal scientific 
libraries of all-Ukrainian level of the national system of scientific and 
technical information of Ukraine: National Parliamentary Library of 
Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine, Stefanyk National Science 
Library, Odesa National Scientific Library, Kharkiv State Scientific Library 
of Vladimir Korolenko — in the business of scientific and supporting 
references. The author identifies thematic areas of focus of the creation 
of bibliographic information of the scientific and supporting setting and 
the types of bibliographic manuals, of which the system of scientific and 
supporting bibliography consists.
Key words: scientific and technical information, scientific information activ-
ity, scientific and supporting references, National Parliamentary Library of 
Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine, Stefanyk National Science 
Library, Odesa National Scientific Library, Kharkiv State Scientific Library 
of Vladimir Korolenko. 

Постановка проблеми. Науково-допоміжна бібліографія є одним 
із видів бібліографії, що різняться за ознакою її суспільного призна-
чення як сукупності цільового та читацького призначення. Науково-
допоміжна бібліографія — складова науково-інформаційної діяльності 
суспільства. Питання організації науково-інформаційної діяльності 
розглянуто в  Законі України «Про науково-технічну інформацію» 
(від 25 червня 1993 р.) і  неодноразово були темою подальшого об-
говорення. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Публікації з  проблем 
бібліографічної діяльності науково-допоміжного призначення сто-
суються переважно досвіду окремих бібліотек або аналізу осно-
вних видань. До праць узагальнюючого змісту належить монографія 
Г. В. Шемаєвої, присвячена електронним ресурсам науково-технічної 
інформації [8]. Спробу визначення деяких теоретичних питань, зо-
крема типологічної характеристики системи посібників науково-допо-
міжної бібліографії, здійснила М. І. Женченко [3]. Найновіші дані про 
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продукцію центрів науково-допоміжної бібліографії можна знайти на 
веб-сайтах бібліотек, саме вони потребують узагальнення. 

Мета статті  — розглянути результати діяльності універсальних 
наукових бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ 
України в галузі науково-допоміжної бібліографії; визначити змістові 
напрями створення ними бібліографічної інформації науково-допо-
міжного призначення й типи бібліографічних посібників, з яких скла-
дається система науково-допоміжної бібліографії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до остан-
нього, до НСНТІ України належать тільки ті установи, які мають 
у  своїй назві визначення «науково-інформаційний центр» або «ін-
ститут (центр) науково-технічної інформації» й  підпорядковуються 
спільному адміністративному центру. 

Ми основуємось на теоретичному підході до трактування поняття 
НСНТІ. У теоретичному сенсі всі установи, що здійснюють науково-
інформаційну діяльність, є центрами НСНТІ й  можна поділити за 
змістом інформації, яка ними готується та поширюється, на профілі: 
універсальний, багатогалузевий та галузевий, а  за територіальною 
ознакою — на рівні: всеукраїнський, регіональний та низовий. Відпо-
відно, кожна установа, незалежно від організаційно-правової форми 
або відомчої підпорядкованості, яка здійснює певний внесок у ство-
рення та поширення наукової та науково-технічної інформаціїї, по-
сідає певне місце в загальній системі НТІ. 

Розглянемо бібліографічну роботу, спрямовану на допомогу науці 
та виробництву, яку виконують найбільші універсальні наукові біблі-
отеки України. Передусім вони створюють власні каталоги, електро-
нні й карткові, а також публікують друковані бібліотечно-каталожні 
бібліографічні покажчики документів, що зберігаються у фондах цих 
бібліотек. Загалом ця бібліографічна продукція бібліотек належить 
до бібліотечно-каталожної бібліографії, але у зв’язку з науковою цін-
ністю фондів цих бібліотек такі покажчики й бази даних зацікавлю-
ють спеціалістів різних галузей знань. Крім того, бібліотеки готують 
різноманітну бібліографічну продукцію суто науково-допоміжного 
призначення. 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (колишня 
Національна парламентська бібліотека України, НПБУ), крім загаль-
ного електронного каталогу, пропонує користувачам «Каталог статей 
зі збірників наукових праць» і  політематичну базу даних статей із 
періодичних видань. 

НПБУ видає друком ретроспективні покажчики змісту періодич-
них та продовжуваних видань (журналів, альманахів, наукових збірни-
ків), які мають на меті зробити доступним значний обсяг інформації. 
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Зокрема видано покажчики змісту видань: «Всесвіт», «Вавилон ХХ», 
«KINO-КОЛО», «Кур’єр Кривбасу», «Листи до Приятелів», «Слово 
і  час», «Україна. Наука і  культура», «"Червоний шлях" (1923–1936)», 
«Український театр», «Хроніка-2000», «Бібліологічні вісті», «Бібліо-
течний збірник», «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» та  ін. 
У 2009 р. НПБУ започаткувала історико-бібліографічне дослідження 
«Матеріали до історії українського кіно (1991–2011»; до 2016 р. над-
руковано 5 випусків, зокрема покажчики змісту журналів «Кіно» 
(1925–1933), «Радянське кіно» (1935–1938) та ін. 

У численних біобібліографічних покажчиках НПБУ міститься ін-
формація про життя і творчість письменників та політичних діячів: 
Т.  Шевченка, М. Лисенка, О. Гончара, М. Вінграновського, І. Драча, 
І. Дзюби, М. Жулинського, Л. Костенко, В. Симоненка та ін.

НПБУ задовольняє фахові потреби бібліотечної спільноти, ство-
рюючи поточні й  ретроспективні бібліографічні посібники: «Бібліо-
текознавство і бібліографія України» (виходить друком двічі на рік), 
«Бібліотечна справа і бібліотекознавство України» та «Бібліографоз-
навство України» (виходять друком кожні п’ять років), «Огляд на-
уково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних за-
кладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознав-
ства і основ книгознавства за ... роки» (готується з 1976 р., виходить 
друком один раз на 5 років), «Метабібліографія України» (щорічник) 
тощо. Серед фундаментальних ретроспективних науково-допоміжних 
покажчиків, опублікованих НПБУ, можна назвати видання «Українські 
бібліографи» в  3-х томах (2008–2011), «Українське документознав-
ство (1991–2011)», «Національна парламентська бібліотека України 
(1866–2015)» та ін. 

У складі НПБУ діє Інформаційний центр з питань культури й мис-
тецтва, що здійснює систематичні вивчення, аналіз та наукову обробку 
джерел інформації з  питань культури та мистецтва й  підготовку на 
їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, сигнальної бібліогра-
фічної інформації та створення баз даних за тематикою галузі. Відділ 
довідково-інформаційних фондів Інформаційного центру з  питань 
культури й мистецтва здійснює підготовку, видання, розповсюдження 
бібліографічних списків «Культура» і «Мистецтво» за опублікованими 
в пресі матеріалами; довідкових видань: «Лауреати міжнародних і ві-
тчизняних премій у галузі культури та мистецтва» (щорічно), «Пра-
цівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України» (у 2-х вип. щорічно), 
«Митці України  — лауреати конкурсів» (щорічно); календаря «Зна-
менні дати і події ... року. Культура та мистецтво» та ін. 
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Національної академії наук України (НБУВ)  — формувати й  вико-
ристовувати науково-інформаційні ресурси; створити національну 
бібліографію; розробити нові технології збереження, консервації та 
реставрації бібліотечних фондів; вивчити, зберегти та надрукувати 
українську історико-культурну спадщину [6, c. 30]. 

Останнім часом НБУВ головну увагу приділяє створенню елек-
тронних каталогів і баз даних, підготовці та виданню універсальних 
ретроспективних покажчиків як складової українського бібліогра-
фічного репертуару. 

Водночас публікуються науково-допоміжні покажчики з окремих 
тем, переважно багатогалузевого змісту. Наприклад: «Укpаїнська 
pеволюція і деpжавність (1917–1920 pp.)» (2001), ««Кобзар» Т. Г. Шев-
ченка у  фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського: книгознавче та бібліографічне дослідження» Л. В. Бєляєвої та 
І. Д. Войченко (2015) та ін. Одним з таких є видання «Світова еконо-
мічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання: бібліогр. покажч. 
(2008–2012)» (2015). Покажчик містить понад 3200 бібліографічних 
записів документів, опублікованих українською та російською мовами. 

Серед значимих бібліографічних видань НБУВ є підготовлений 
у співпраці з  Інститутом історії України Національної академії наук 
України покажчик «Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. 
Т. 2. Матеріали до бібліографії» (2016). У  ньому містяться наукові 
монографії, збірники статей, матеріали конференцій, довідкові, бібліо-
графічні та картографічні видання, які висвітлюють історичні процеси 
державотворення, суспільно-політичного й  соціально-економічного 
розвитку, еволюцію науково-освітньої й  культурної сфери Півдня 
і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. 
Відображено документи, видані в  Україні та за її межами з  кінця 
XVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами; такі, 
що відповідають сучасному трактуванню історичних подій. Покажчик 
містить 5709 окремих нумерованих бібліографічних записів, а також 
ненумеровані бібліографічні описи в  додатку «Дослідники історії та 
культури Сходу і Півдня України». 

У багатьох бібліографічних покажчиках досліджено історію бібліо-
теки: «Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського Академії 
наук України: бібліогр. покажч., 1918–1993 рр.: до 70-річчя від часу 
заснування» (1993), «Національна бібліотека України імені В.  І. Вер-
надського, 1918–1998: бібліогр. покажч. л-ри за 1993–1998 рр.» (1998), 
«Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках 
газет (1918–2008)» (2008) та ін. 



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 117
З 1999 р. НБУВ у співробітництві з Інститутом проблем реєстрації 

інформаціїї Національної академії наук України видає друком Укра-
їнський реферативний журнал (УРЖ) «Джерело». З 1999 р. одночасно 
з  випуском реферативного журналу створюється реферативна база 
даних «Україніка наукова». Мета цієї діяльності — забезпечити опе-
ративне поширення наукових результатів, здобутих ученими Укра-
їни в різних галузях знань. УРЖ «Джерело» публікується в 4 серіях 
6 разів на рік. Серія 1 «Природничі науки» відображає документи 
з галузей: математика, фізика, астрономія, хімія, геологія, географія, 
біологія. Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство» 
охоплює галузі: енергетика, машинобудування, електротехніка, раді-
отехніка, електроніка, телемеханіка й  обчислювальна техніка, мета-
лургія, ядерна техніка, приладобудування, гірнича справа, легка про-
мисловість, харчова промисловість, лісова та деревообробна промис-
ловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та ін. Серія 3 
«Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» містить бібліографічні 
записи з  галузей: філософія, історія, релігія, соціологія, статистика, 
економіка, політика, держава і  право, культура, педагогічні науки, 
мовознавство, літературознавство та ін. Серія 4 присвячена галузі 
«Медицина». 

Відділ технологій дистанційного обслуговування Центру бібліо-
течних електронних ресурсів і  технологій НБУВ з  2014 р. публікує 
тематичні реферативні списки: «Україна у світовому геополітичному 
просторі», «Інтелектуальні інформаційні технології та системи», «На-
нотехнології у XXI столітті» та ін. 

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів дер-
жавної влади НБУВ друкує довідково-бібліографічні та аналітичні 
матеріали на сторінках інформаційно-аналітичного журналу НБУВ 
«Україна: події, факти, коментарі» (з 1998 р.) (http://www.nbuv.gov.ua/
node/403). Як додаток до журналу публікуються бюлетені інформа-
ційно-аналітичних матеріалів, наприклад, «Конституційний процес 
в  Україні: політико-правові аспекти», «Економічна діяльність: нові 
орієнтири і  ризики», «Соціальні мережі як чинник інформаційної 
безпеки», «Шляхи розвитку української науки» та ін. 

Бібліотека підготувала й опублікувала фундаментальні біобібліо-
графічні покажчики, присвячені видатним діячам науки, письменни-
кам, громадським діячам: «Біобібліографія президента НАН України, 
академіка НАН України Б. Є. Патона» (2008), «Бібліографія праць 
В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність» (2012), «Тарас 
Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014» (2014) 
та ін. 



118 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
Важливе значення для інформаційного забезпечення науковців 

має НБУВ, яка створює повнотекстову базу даних «Наукова періодика 
України», де поданий зміст багатьох наукових періодичних та продо-
вжуваних видань. Перш ніж перейти до обраної статті, користувач 
має можливість ознайомитися з  переліком усіх публікацій конкрет-
ного номера (чи випуску), що є практично наданням бібліографічної 
інформації. Крім того, база даних забезпечує бібліографічний пошук 
статей за ключовим словом, автором чи назвою. 

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника Наці-
ональної академії наук України (ЛННБ) має такі напрями досліджень: 
створення національної бібліографії української книги та періодики 
ХVIII–ХХ ст.; наукове розкриття унікальних рукописних, книжкових 
та мистецьких фондів; історико-книгознавчі, бібліотекознавчі та пре-
сознавчі дослідження; підготовка джерелознавчих та археографічних 
праць [6, с. 60]. 

Крім видань у  галузі ретроспективної національної бібліографії, 
ЛННБ значну увагу приділяє розкриттю бібліотечних фондів. На-
приклад, вийшли друком такі видання: «Каталог кириличних ста-
родруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника» (у 4 вип. 
1993–2002); ««Русалка Днъстровая» (1837) у бібліотеках і музеях світу: 
іст.-книгознав. дослідження» Л. Ільницької (2007). 

Щорічно, починаючи з  1977 р., ЛННБ готує й  видає багатога-
лузевий бібліографічний покажчик «Українські Карпати. Природа. 
Економіка. Історія. Народознавство» (попередня назва — «Радянські 
Карпати»), мета якого — інформаційне забезпечення важливих науко-
вих проблем, що їх розробляють установи Західного наукового центру 
НАН України, зокрема регіональної науково-технічної програми «Ра-
ціональне природокористування і охорона природи в Карпатському 
регіоні України». Крім того, щорічник відображає літературу з питань 
соціально-економічного розвитку регіону; історії, археології, краєзнав-
ства, народознавства, матеріальної та духовної культури. 

З 2003 р. виходить друком поточний анотований бібліографічний 
покажчик літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознав-
ства та книгознавства, що відбиває зміст періодичних видань, які 
надійшли до фонду бібліотеки. 

Традиційно ЛННБ друкує покажчики змісту періодичних і  про-
довжуваних видань, наприклад, ««Сьогочасне й минуле» (1939): сис-
тем. покажч. змісту» (2009); «Літературно-мистецький журнал «Ми» 
(1933–1939): систем. покажч. змісту» (2011). 

Ще один напрям бібліографічно-видавничої діяльності ЛННБ  — 
біобібліографічні видання: покажчики творів письменників і  літе-
ратури про них, видатних учених і  діячів мистецтва, серед яких: 
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«Ярослав Дашкевич: біобібліогр. покажч.» (2006); «Мирон Кордуба 
(1876–1947) : біобібліогр. дослідження» Т. Кульчицької (2011); «На-
талія Дорошенко (1888–1974)  — бібліотекар, письменник, педагог: 
біобібліогр. нарис» (2012); «Христина Саноцька (1931–1999) : покажч. 
друк. праць та арх. матеріалів» (2014) та ін.

Науково-дослідний інститут пресознавства, підрозділ ЛННБ, пуб-
лікує продовжуване видання «Українська журналістика в іменах: мате-
ріали до енциклопедичного словника», у якому містяться біобібліогра-
фічні статті, що висвітлюють хроніку життя й діяльності редакторів, 
журналістів, публіцистів, видавців. 

Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ) спрямовує на-
уково-бібліографічну діяльність переважно на забезпечення потреб 
регіональних та краєзнавчих досліджень. Відомими проектами ОННБ 
є бібліографічні щорічники «Природа і природні ресурси Північного 
Причорномор’я»; продовжувані бібліографічні збірники «Екологічні 
проблеми північно-західного Причорномор’я», «Биология Черного 
и  Азовского морей»; біобібліографічні серії «Вчені Одеси», «Пись-
менники Одеси», «Літературна Одеса», «Краєзнавці Одеси». Бібліо-
графічні краєзнавчі покажчики виходять друком також окремими 
виданнями, наприклад: «Товарищество южнорусских художников: 
биобиблиогр. справочник: в  2 ч.» (2014). Високу оцінку фахівців 
здобули бібліографічники посібники типу «Письменник в  Одесі» та 
«Письменник в одеській пресі», наприклад: «Леся Українка в Одесі» 
(2015), «Т. Г. Шевченко в одеській пресі» (2016). ОННБ складає також 
покажчики змісту періодичних видань, надаючи перевагу місцевим 
виданням: «Южнорусская медицинская газета» 1892–1897 рр. 

Цікавим оригінальним проектом ОННБ є електронна картотека 
у формі імідж-каталогу «Вулиці Одеси», розміщена на сайті бібліотеки 
(http://odnb.odessa.ua/view_cards.php#topLbl). Картотека складається 
з електронних копій карток з описами історичних об’єктів та пам’яток 
міста й публікацій про них. 

Бібліотека публікує також фундаментальні бібліографічні покаж-
чики «Література з питань релігії та релігієзнавства» за 1992—2011 рр. 
Регулярно виходить друком поточний «Бюлетень нових надходжень 
літератури з питань бібліотечної справи». 

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 
(ХДНБ) видає науково-допоміжні бібліографічні посібники різнома-
нітної тематики як у друкованому, так і в електронному форматі. Серед 
них  — багатогалузеві комплексно-тематичні посібники, а  також по-
кажчики змісту періодичних видань: багатотомне видання «Харьков 
и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1919)», «Еко-
номічна україніка» (2004), «Підприємництво та комерційна діяльність 
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в  Україні (1992–2005)» (2005), «Трудовий потенціал України» (2009), 
«Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року» (1999), «Харківська 
державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : (1886–2011)» (у 4 ч. 
2011), та ін. Останнім часом надруковані такі бібліографічні посібники: 
«Історія футболу в Україні» (2012), «Історія Харківського цирку» (елек-
тронний ресурс, 2013), «Ринок землі в Україні» (2015), «Альтернативна 
енергетика: можливості для України» (електронний ресурс, 2015) та ін. 

Бібліотека готує й  проводить тематичні виставки, зміст яких 
фіксується в  каталогах. Наприклад, цикл виставок «Європейський 
музичний романтизм», присвячений творчості Фридерика Шопена, 
Роберта Шумана, Ференца Ліста, Фелікса Мендельсона, Густава Ма-
лера (2003–2007 рр.). Регулярно публікується зведений каталог нових 
надходжень до провідних бібліотек Харкова «Бібліотечна справа. Бі-
бліотекознавство. Бібліографознавство». 

ХДНБ систематично друкує біобібліографічні покажчики, присвя-
чені видатним українським письменникам, ученим, а також місцевим 
діячам, краєзнавцям: «Бантюков Євген Миколайович» (серія «Вина-
хідники Харківщини», 2010), «Валентина Олександрівна Ярошик  — 
бібліограф, краєзнавець» (2013), «Ігор Миколайович Лаврентьєв  — 
архітектор, краєзнавець» (2015) та ін. 

Висновки. Здійснений огляд діяльності універсальних наукових 
бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України 
в  галузі науково-допоміжної бібліографії свідчить про те, що кожна 
з цих бібліотек приділяє значну увагу означеному напряму діяльності. 
Регулярно готуються й  виходять друком науково-допоміжні бібліо-
графічні посібники, спрямовані на допомогу вченим у  науково-до-
слідницькій діяльності, а також іншим спеціалістам. 

Аналіз результатів діяльності  — бібліографічної продукції  — за-
свідчив широкий тематичний спектр бібліографічних науково-допо-
міжних видань, їх актуальність. Універсальні наукові бібліотеки є 
центрами науково-технічної інформації багатогалузевого профілю. 
Водночас визначена специфіка в тематичній спрямованості науково-
допоміжної бібліографії в окремих бібліотеках. 

Жанрово-типологічна характеристика посібників науково-допо-
міжної бібліографії засвідчила, що найпоширенішими є ретроспек-
тивні багатогалузеві комплексно-тематичні бібліографічні покажчики, 
покажчики змісту періодичних та продовжуваних видань, біобібліо-
графічні покажчики. Неабияку цінність мають поточні покажчики 
сигнальної, реферативної, оглядової, аналітичної бібліографічної 
інформації та відповідні бази даних. Особливістю сучасного етапу 
розвитку науково-допоміжної бібліографії є існування різних жанрів 
ресурсів бібліографічної інформації в електронній формі: електронні 
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копії друкованих видань, оригінальні електронні покажчики чи ма-
шиночитані бази даних. 

Потребує подальших досліджень методика бібліографування в на-
уково-допоміжних бібліографічних посібниках різного тематико-га-
лузевого змісту й різних жанрів, зокрема доцільність розміщення на 
сайтах бібліотек таких електронних версій бібліографічних видань, 
які не доступні для технічного копіювання користувачами. 
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sciEntiFic anD sUPPortinG rEFErEncEs in tHE actiVitiEs 
oFUniVErsaL LiBrariEs oF aLL-UKrainian LEVEL oF tHE nationaL 
sYstEM oF sciEntiFic anD tEcHnicaL inForMation oF UKrainE
The aim of the article is to consider the results of the activities of universal 
scientific libraries of all-Ukrainian level of the national system of scientific 
and technical information of Ukraine in the business of scientific and sup-
porting references.
Research methodology. Research sources are bibliographic manuals, pre-
sented on the web sites of libraries as well as metabibliography informa-
tion, which is contained in the current and retrospective bibliographic 
indexes. The results of the research are compared to the reviews of 
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bibliographic activities of libraries in the articles. The most significant 
bibliographic works are considered. 
Results. The results of activity in the business of scientific and support-
ing references are considered. Much attention is given to the results of 
bibliographic activities in the early 21st century. The author identifies 
thematic areas of focus of the creation of bibliographic information of the 
scientific and supporting setting and the types of bibliographic manuals, 
of which the system of scientific and supporting bibliography consists.
Novelty. The review of the activities of universal scientific libraries of all-
Ukrainian level demonstrates that each of these libraries pays consider-
able attention to this area of focus. Universal scientific libraries are the 
focus of scientific and technical information of the diversified type. The 
description of genres of bibliographic manuals, of which the system of 
scientific and supporting bibliography consists, has been outlined.
The practical significance. The author suggests that the methods of bib-
liographic work in the scientific and supporting bibliography can be of 
great help in preparing manuals of different maintenance. The research 
has important implications for further research of the genres.
Key words: scientific and technical information, scientific information activ-
ity, scientific and supporting references, National Parliamentary Library of 
Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine, Stefanyk National Science 
Library, Odesa National Scientific Library, Kharkiv State Scientific Library 
of Vladimir Korolenko. 
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Є. М. Тодорова, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська дер-
жавна академія культури, м. Харків

ВПлИВ сОЦіОКУлЬтУРНИХ ЗміН сУЧАсНОГО іНФОРмАЦіЙНОГО 
сУсПілЬстВА НА тРАНсФОРмАЦіЮ ПРОФЕсіЇ БіБліОГРАФА
Розглянуто технологічні зміни в сучасній бібліографічній діяльності, 
їхній вплив на професію бібліографа. Акцентовано на необхідності 
відповідності їхньої підготовки, розробки професіограми й подаль-
ших напрямів спеціалізації в контексті комп’ютеризації всіх сфер сус-
пільного життя інформаційним потребам споживачів. Зазначено, що 
професія бібліографа є унікальною, затребуваною та конкуренто-
спроможною на ринку праці, посідає гідне місце в структурі соціо-
культурних змін.
Ключові слова: інформаційне суспільство, бібліограф-професіонал, 
суб’єкт бібліографічної діяльності, спеціалізація, професіограма.

Е. Н. Тодорова, кандидат педагогических наук, доцент, Харьковская 
государственная академия культуры, г. Харьков

ВлИЯНИЕ сОЦИОКУлЬтУРНЫХ ПЕРЕмЕН сОВРЕмЕННОГО 
ИНФОРмАЦИОННОГО ОБЩЕстВА НА тРАНсФОРмАЦИЮ 
ПРОФЕссИИ БИБлИОГРАФА
Рассмотрены технологические изменения в современной библио-
графической деятельности, их влияние на профессию библиографа. 
Отмечена необходимость соответствия их подготовки, разработки 
профессиограммы и дальнейших направлений специализации в кон-
тексте компьютеризации всех сфер общественной жизни информа-
ционным потребностям потребителей. Подчеркнуто, что профессия 
библиографа является уникальной, востребованной и конкуренто-
способной на рынке труда, занимает достойное место в структуре 
социокультурных изменений.
Ключевые слова: информационное общество, библиограф-профес-
сионал, субъект библиографической деятельности, специализация, 
профессиограмма.

Ye. M. Todorova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

inFLUEncE oF socio-cULtUraL cHanGEs oF MoDErn inForMation 
sociEtY on transForMinG tHE ProFEssion oF a BiBLioGraPHEr
The author examines technological changes in modern bibliographic 
work, their influence on the profession of a bibliographer. Attention is 
paid to the necessity of the compliance of their training, development of 
the professiogram and future directions of specialization in the context 
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of computerization of all the spheres of public life with information needs 
of consumers. It is emphasized that the profession of a bibliographer is 
unique, in demand and competitive in the labour market, occupies a 
rightful place in the structure of socio-cultural changes.
Key words: information society, professional bibliographer, the subject 
of bibliographic activities, specialization, professiogram.

Постановка проблеми. Бібліограф  — маловідома професія, од-
нак затребувана більшістю споживачів інформації. Саме бібліографи 
працюють для того, щоб нові літературні видання були доступні для 
читача в  найзручнішій формі, а  пошук потрібної книги відбувався 
якомога швидше.

На сучасному етапі жодна бібліотека не змогла б існувати без спів-
робітника, здатного надавати довідково-бібліографічні та науково-
інформаційні послуги. До переліку обов’язків бібліографа належать 
створення довідково-інформаційних фондів, їхня технічна обробка, 
вивчення та аналіз читацького попиту на літературу, здійснення екс-
пертизи наукової та технічної документації, укладання різних ката-
логів, картотек, бібліографічних посібників [1].

Основними труднощами є обов’язкова наявність особистісних ха-
рактеристик, таких як гарна пам’ять, комунікативні здібності, стресос-
тійкість, аналітичне мислення. Водночас у професії бібліографа існує 
немало медичних протипоказань: схильність до нервових, психічних 
захворювань, алергії, висока ймовірність виникнення вад зору тощо.

Нині, у час активного розвитку інформаційних технологій, упро-
вадження їх в  усі сфери життя, зокрема в  бібліотечну, свідчить, що 
бібліографія є професією, яка затребувана й конкурентоспроможна на 
ринку праці. Застосування новітніх технологій, прогресивних форм 
бібліографічної роботи як у традиційному, так і комп’ютерному «ре-
жимах»  — основні напрями діяльності. Вони передбачають: відбір 
даних для довідково-бібліографічного апарату, баз даних, інформу-
вання споживачів, довідково-бібліографічне обслуговування, укла-
дання бібліографічних посібників тощо [2].

Таким чином, професія бібліографа як інформаційного посеред-
ника — одна з основних і в електронному середовищі, де посідає гідне 
місце в соціокультурній структурі.

Зміни в  сучасному бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 
потребують відповідної освіти бібліографів, перегляду професіограми, 
нових підходів і  вимог до професіонала вищої категорії, розробки 
відповідних спеціалізацій з орієнтацією на подальшу роботу в елек-
тронному середовищі.

Мета статті — проаналізувати вплив технологічних змін, що від-
буваються в інформаційному суспільстві та структурі інституцій, на 
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роль, перспективи професії бібліографа як суб’єкта бібліографічної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Специфіка роботи 
професійного бібліографа досліджена, на нашу думку, недостатньо 
ґрунтовно. Питання розробки професіографи розглядали В. П. Ле-
онов, І.  Г.  Моргенштерн, А. С. Чачко, М. Г. Вохришева. Окремі про-
блеми професіоналізацій молодих бібліографів висвітлені в  працях 
В. А. Юсупової, Т. Білої, С. В. Кокоріної та ін. Психологічні та етичні 
риси, притаманні бібліографам, аналізували Т. Добко, С. Єзова. Осо-
бливості діяльності бібліографа в інформаційному суспільстві дослі-
джені в наукових розвідках Т. Д. Добко, Є. Д. Жабко, І. Г. Моргенш-
терна, М. Ю. Нещерет, В. К. Степанова, Л. Ф. Трачук, Г. М. Швецової-
Водки та ін.

Досліджуючи сутність професійного бібліографа як суб’єкта бібліо-
графічної діяльності, М. Г. Вохришева сформулювала кілька суттєвих 
висновків: людина посідає центральне місце в структурі бібліографічної 
системи. Суб’єкт-бібліограф виконує інтегративну роль у системі, тому 
що всі інші компоненти є предметом, засобом або результатом його 
цілеспрямованої діяльності. Бібліограф здійснює основні функції біблі-
ографії як суспільної системи, оскільки ці функції — це не що інше, 
як активні дії осіб, колективів, які досягають певних цілей. Бібліограф 
здійснює і взаємодіє із середовищем, іншими суспільними інститутами, 
є головним суб’єктом та об’єктом керівництва, останнє — важливий за-
сіб інтеграції системи, збереження її якісної визначеності. Бібліограф — 
це носій, перетворювач та виразник якісних характеристик бібліографії, 
яка відбувається лише в конкретній діяльності суб’єктів [3].

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до суті 
бібліографічної діяльності, бібліограф  — це фахівець, котрий має 
необхідні професійні знання, уміння та навички, бере участь у ство-
ренні та поширенні бібліографічної інформації в суспільстві, посідає 
певне місце в системі суспільного розподілу праці (виконує відповідні 
обов’язки в  бібліотеках, книжкових палатах, книготорговельних та 
інших установах).

Бібліограф  — це лише один тип суб’єкта, другий  — соціальна 
спільність людей (група, колектив, інститут, суспільство), сукупність 
взаємодіючих індивідів. Роль колективних суб’єктів відіграють: трудо-
вий колектив (бібліографічний відділ бібліотеки), магазини, редакції 
газет та журналів, центри радіомовлення, телебачення, видавництва, 
архіви, музеї. У будь-якому разі суб’єкт є носієм свідомої, цілеспря-
мованої діяльності, яка повинна відповідати суспільним потребам. 

Означені рівні суб’єкта безпосередньо пов’язані: бібліограф як кон-
кретна особа долучена до певної спільноти (колективу, інституту), 
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певної мірою висловлює її інтереси. Кожен бібліограф є унікальним, 
оскільки має індивідуальний стиль діяльності, рівень підготовки, ха-
рактер, настрій тощо, але водночас його діяльність узгоджується із 
суспільними настановами.

Колективний суб’єкт відрізняється від індивідуального наявністю 
інтегративних якостей. Він виконує функцію представника всієї біб-
ліографічної системи. У  ньому індивідуальні суб’єкти доповнюють 
один одного, об’єднують зусилля, результатом чого є новий ефект.

Бібліографічна практична діяльність здійснюється не лише на про-
фесійному рівні, але й  тими, хто тимчасово відіграє роль суб’єкта, 
який є укладачем бібліографічних посібників, бере участь у поширенні 
бібліографічної інформації, самостійно здійснює бібліографічний по-
шук, взаємодіє з бібліографом у разі використання БІ.

Таким чином, суб’єктом бібліографічної практичної діяльності є 
індивіди або колективи, які виконують функції носіїв діяльності, що 
спрямована на створення, поширення та використання бібліографіч-
ної інформації в суспільстві.

Розгляд суб’єкта бібліографічної діяльності неможливий без 
з’ясування функцій, які він виконує в  бібліографічній системі. По-
няття «функції суб’єкта» розкриває здібності бібліографа, сприяє ви-
конанню певних дій, спрямованих на досягнення кінцевого результату, 
вирішення специфічних завдань у бібліографічній системі. Функціями 
є такі: керівнича, аксіологічна (оціночна), комунікативна, пошукова.

У зв’язку з  виокремленням специфічних функцій бібліографа, 
необхідно підкреслити нетотожність понять «бібліографічна діяль-
ність» та «діяльність бібліографа». Перше фіксує об’єктивну реаль-
ність, друге  — суб’єктивно представляє лише одну її сторону, яка 
відображає реальний процес. 

На думку М. Г. Вохрищевої, існують три основні типи бібліогра-
фів-практиків: бібліограф-дослідник, бібліограф-ерудит, бібліограф-
пропагандист (педагог) [3].

Перший пов’язаний зі складанням бібліографічних посібників, 
тобто з дослідженням документального масиву за різними ознаками. 
Він повинен орієнтуватися в проблемі, мати певні психофізіологічні 
якості (вміння аналізувати й  узагальнювати, зосередженість на пи-
танні, уважність та ін.). Бібліограф-ерудит часто трапляється серед 
працівників довідково-бібліографічних галузей. Працівники такого 
типу орієнтуються в  проблемах, знають багато спеціальних термі-
нів, здобувають знання в  різних галузях, мають треновану пам’ять, 
можуть швидко переключатися з  одного предмета на інший, точно 
орієнтуватися в  потребах читачів, контактують з  ними. Як свідчать 
дослідження, ерудицію бібліографа високо оцінюють читачі. 
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Бібліограф-педагог пов’язаний з процесом інформування читачів 

про документи, бібліографічним навчанням. Для нього характерним 
є вміння оперативно реагувати на актуальні події, динаміку потреб 
читачів, постійно бути в курсі новинок літератури. Він також добре 
володіє культурою мови, активний, уміє привернути увагу аудиторії, 
емоційний, привабливий тощо.

Якості, які є характерними для кожного типу спеціаліста, так чи 
інакше притаманні кожному бібліографу-професіоналові, але в про-
цесі діяльності вони диференціюються, деякі стають провідними. Вра-
хування цього фактора надзвичайно важливе в  процесі підготовки 
та розстановки кадрів. Загалом вимоги до бібліографа-професіонала 
означені в кваліфікаційних характеристиках.

Аналіз публікацій у  фахових виданнях, практичного досвіду 
роботи провідних бібліотек України дозволяє виокремити основні 
якості, притаманні сучасному бібліографові. Вони узагальнюються 
в професіограмі — документі, що містить докладний опис специфіки 
професійної діяльності через систему вимог до певної професії, її осо-
бливостей, зокрема якості особистості, особливості розумових про-
цесів, знання, вміння, навички, необхідні для успішної професійної 
діяльності [5].

Професіограми бібліографа наприкінці ХХ ст. розробляли 
О. П. Коршунков, І. Г. Моргенштерн, А. С. Чачко, В. П. Леонов та ін.

Кожна професіограма містить найважливіші психологічні якості 
фахівця (домінуючий спосіб мислення, галузь базових знань, про-
фесійна сфера, міжособистісна взаємодія, домінуючий інтерес, до-
датковий інтерес, умови роботи).

І. Г. Моргенштерн, розробивши найдосконалішу, на нашу думку, 
професіограму бібліографа, виокремив декілька блоків якостей, при-
таманних спеціалістові цієї сфери [6].

Психологічно сучасному бібліографові для успішної професійної 
діяльності необхідні: мобільність системного й  асоціативного мис-
лення; гарна пам’ять на документи, авторів, назв, змісту, форми, зо-
внішній вигляд, виробників тощо, імена відомих авторів і діячів, іс-
торичні й сучасні явища та факти природи, науки і техніки, культури; 
здатність сприймати контент, відображений у книгах, статтях, інших 
видах документів.

Знання бібліографа відзначаються системністю. Широкому світо-
гляду й  ерудиції бібліографа сприяють знання інформаційної кар-
тини світу (наукової, міфологічної, фізичної, біологічної, історичної, 
художньої, соціальної тощо). 

Уміння проявляються у  свідомому застосуванні практично ко-
рисних знань, реалізуються в процесах бібліографічної роботи. Вони 
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поділяються на обов’язкові для кожного бібліографа (складати біблі-
ографічні записи та посібники, використовувати бібліографічні дже-
рела, вести науково-організаційну та організаційно-технічну роботу). 
Обов’язкові вміння залежать і від функціональної спеціалізації (для 
укладача  — систематизувати та предметизувати документи, редагу-
вати бібліографічні посібники; для фахівця довідково-бібліографіч-
ного обслуговування  — спілкуватися із споживачами, здійснювати 
оперативний пошук, оформлювати та надавати відповіді споживачам 
інформації).

Бібліографи повинні вміти виступати публічно, редагувати тексти, 
вести методичну роботу тощо.

Навички — доведені до автоматизму виконання, фізичні, розумові, 
мовні дії — виробляються здебільшого не в навчальному закладі, а під 
час постійного виконання процесів бібліографічної роботи.

Зміни в  сучасному інформаційному просторі зумовили необхід-
ність трансформації більшості бібліотечних, зокрема й бібліографіч-
них технологічних операцій, спричинили нові визначення бібліотеч-
них спеціалізацій, переосмислення ролі та місця бібліографа в елек-
тронному середовищі.

Теоретичні дискусії на пострадянському просторі підкреслюють 
основні зміни, що відбулися останнім часом: домашнє використання 
інтернету, розвиток повнотекстових ресурсів, вільний доступ до яких 
може призвести до зменшення або й зникнення попиту на ті послуги, 
які традиційно надавали бібліографічні служби бібліотек. Тобто роль 
бібліографа як посередника між документом, інформацією та спо-
живачем закономірно зменшується. Окрім бібліотек, комерціалізація 
інформаційного середовища призвела до появи альтернативних уста-
нов і фірм, які надають аналогічні послуги, створюючи й поширюючи 
інформаційні продукти та послуги, передусім інтелектуальні.

Усі ці зміни вплинуть і на бібліографічне обслуговування в бібліо-
теках. Є. Д. Жабко, наприклад, наголошує, що в цьому процесі можна 
назвати два напрями: по-перше, бібліографічне обслуговування, пе-
редусім довідкове, змінять повністю автоматизовані засоби доступу 
до інформації, зокрема експертні системи, які дозволять вилучити 
бібліографів із системи обслуговування користувачів у традиційному 
її розумінні як системи міжособистісної взаємодії «користувач — біб-
ліограф». Відповідно, бібліографи повинні виконувати нові функції.

Проаналізувавши зарубіжний досвід (США, Європи, Австра-
лії), Є. Д. Жабко виявила нові професійні спеціалізації, що вини-
кли в електронному середовищі бібліографічної діяльності: «інженер 
з  доступу» (knowledge engineer), «інформаційний гуру» (information 
guru), «фахівець з електронної інформації» (digital librarian), «фахівець 
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з  інформаційного доступу» (informationaccess specialist) [4]. Розгля-
немо кожну із запропонованих спеціалізацій. 

«Інженери доступу» здійснюють організацію та управління зна-
ннями, створюють знаннєві схеми окремих предметних сегментів 
інформаційного простору (знаннєва картографія), інженерію про-
стору, надають інформацію користувачам без запиту, виконують сис-
тематичний аналіз потреб користувачів у необхідній інформації. Ви-
никнення такої спеціалізації пов’язане з розвитком нової дисципліни 
«управління знаннями» (knowledge management), яка обґрунтовує ін-
тегрований підхід до створення, організації доступу й використання 
інформаційних ресурсів організації. Дослідники стверджують, що ідея 
інженерного доступу дозволить користувачеві понад 75% запитів ви-
конувати самостійно, а 25% — у режимі попереднього інформування. 
Значна увага при цьому приділяється прогнозуванню можливих за-
питів, аналізові інформаційних потреб [7].

На думку Є. Д. Жабко, така модель трансформації функцій біблі-
ографів та нова концепція обслуговування споживачів інформації 
можуть бути перспективними, але лише для задоволення запитів 
окремих груп користувачів з  окресленим тематичним колом інфор-
маційних потреб в  умовах спеціальних наукових бібліотек, але не-
ефективна для універсальних бібліотек  — шкільних, публічних, на-
вчальних закладів через широке коло інформаційних запитів навіть 
у межах окремих груп [4 с. 76].

Інша модель інформаційного спеціаліста — «фахівця з електронної 
інформації» (digital librarian)  — пов’язана з  розвитком середовища 
електронних бібліотек, постійним кількісним збільшенням повно-
текстових ресурсів і відповідної інфраструктури доступу. Ця модель 
передбачає об’єднання всіх фахівців, котрі працюють у сфері електро-
нних бібліотек і  забезпечують управління, створення, організацію 
й  поширення електронної інформації і  знань, а  також довідкове та 
інформаційне обслуговування, передусім — інформаційний пошук [8].

У перспективі електронні бібліотеки орієнтуватимуться на надання 
мультимедійної інформації з  використанням засобів штучного ін-
телекту для її випробування, тому актуальною стане спеціалізація 
бібліографа-аналітика.

Перетворення сучасного бібліографа, котрий здійснює бібліогра-
фічне обслуговування, на «інформаційного гуру» може розглядатися 
в контексті розвитку сучасного суспільства, у якому інформаційні тех-
нології є одним з факторів трансформації культурного й соціального 
оточення особистості, яке нині формується як навчальне середовище. 
У  зв’язку із цим функції багатьох соціальних інститутів трансфор-
муються до надання освітніх послуг, а бібліотеки набувають функцій 
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центру безперервної освіти, бібліографи не лише забезпечуватимуть 
інформаційну підтримку освітніх процесів, але й активно братимуть 
у них участь.

Другий напрям перетворення майбутньої бібліографічної професії 
полягає в тому, що довідкове та інформаційне обслуговування вико-
нуватиме одну з базових функцій бібліотеки та є засобами доступу до 
інформації. Інформаційні технології й середовище висувають вимоги 
до бібліографів щодо їхнього професіоналізму, що зумовлює необхід-
ність постійної й безперервної освіти.

Кваліфікаційні вимоги до бібліографів за кордоном з  точки зору 
обсягу необхідних знань надзвичайно високі. Так, дипломований фа-
хівець з довідкового обслуговування в США повинен знати: структуру 
документного потоку з різних галузей знань відповідно до різних ка-
тегорій користувачів бібліотеки; засоби пошуку інформації, зокрема 
онлайнові каталоги, пошукові системи, бази даних, веб-сайти, довід-
кові й бібліографічні видання в традиційній та електронній формах; 
моделі інформаційної поведінки основних груп користувачів, яких 
обслуговує бібліотека; принципи й  форми комунікаційної взаємодії 
з користувачами; особливості впливу технологій на зміни структури 
інформації; законодавство з  авторського права захисту інтелекту-
альної власності; стандартні програми з формування інформаційної 
компетентності (культури) користувачів [4, с. 78].

Високий рівень загальної освіти фахівців визначається інтеграль-
ною складовою сукупних професійних знань. Обов’язковою умовою 
професійної компетентності є послідовне оновлення знань як у межах 
формальних заходів щодо підвищення кваліфікації, так і методом са-
моосвіти.

За кордоном, у  європейських, американських та австралійських 
бібліотеках, бібліографічне обслуговування здійснюють переважно 
високоосвічені професійні бібліографи, випускники бібліотечних шкіл 
університетів.

Основні вимоги до їхньої підготовки такі: ґрунтовне знання ін-
формаційних потреб користувачів бібліотеки; уміння кваліфікованого 
здійснення передпошукового інтерв’ю для з’ясування реальних інфор-
маційних потреб споживачів і  правильного формулювання запитів; 
виконання запитів будь-якої складності.

З подальшим ускладненням інформаційних ресурсів у  зарубіж-
них бібліотеках у  бібліографічних підрозділах виокремлюють такі 
функціональні спеціалізації: обслуговування на первинних інформа-
ційних, довідкових пунктах; бібліографічна орієнтація й  бібліогра-
фічне інструктування; навчання користувачів роботи з  локальними 
електронними ресурсами та ресурсами інтернету; консультування 
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(expertise) з  певних складних інформаційних систем або засобів до-
ступу; моніторинг і змістовна оцінка інформаційних потреб основних 
груп користувачів; створення (дизайн) користувацьких інтерфейсів, 
проектування експертних систем.

Водночас бібліотечний персонал потребує технічної допомоги 
комп’ютерних фахівців. 

Як самостійна спеціалізація бібліографів у зарубіжних бібліотеках 
передбачається робота зі створення альтернативних засобів допомоги 
користувачам, наприклад, інформаційних кіосків, автоматизованих 
путівників по бібліотеці, комп’ютерних навчальних програм для само-
стійної роботи споживачів бібліографічної інформації.

Актуальною є й  проблема співвідношення професійних бібліо-
графічних і  галузевих знань, необхідних бібліографові не лише для 
виконання запитів користувачів, а й для відбору документів для комп-
лектування, каталогізації, систематизації, управління галузевими фон-
дами, навчання користування джерелами інформації з конкретних тем 
і особливо — довідково-бібліографічне обслуговування.

Для бібліотек України проблема персоналу загалом й бібліографів 
зокрема також є надзвичайно актуальною, що зумовлено комплексом 
причин, серед яких — соціально-економічні, інституціональні, психо-
логічні. Звільнення кваліфікованих фахівців через низьку заробітну 
плату, недостатня кількість молодих спеціалістів, котрі переважно 
прагнуть створювати кар’єру поза межами бібліотек, інші причини — 
усе це призвело до зниження якості бібліографічного обслуговування. 
Немало працівників бібліографічних відділів ще не готові психоло-
гічно до зміни ідеології обслуговування. Випускники українських внз 
переважно мають лише базовий запас знань і  потребують адаптації 
для роботи на конкретних ланках бібліографічного обслуговування.

Актуальним є питання розширення меж професійних знань, а через 
зміни в змісті діяльності — зміни в назвах спеціалізацій працівників 
бібліотек, наприклад, поява специфічних — бібліограф-аналітик, біблі-
ограф-навігатор по інтернету, бібліограф-дослідник, бібліограф-синте-
затор, навіть бібліограф-перекладач у відділах іноземної літератури.

Водночас, незважаючи на зміни трактування професії бібліографа, 
їхні функції й  сутність професії є незмінними, а  саме: створення, 
збереження, поширення й  доведення до споживача бібліографічної 
інформації та спілкування бібліографа й користувача.
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inFLUEncE oF socio-cULtUraL cHanGEs oF MoDErn inForMation 
sociEtY on transForMinG tHE ProFEssion oF a BiBLioGraPHEr
The aim of this paper is an analysis of the impact of technological changes 
occurring in the information society and structure of institutions on the 
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role and prospects of the profession of a bibliographer as a subject of 
bibliographic activities.
Research methodology. The author has analyzed the content of eight 
sources including publications, papers and electronic documents for 
the research in the information environment. In the process of the re-
search general scientific and special methods have been used such as 
of analysis, synthesis, generalization, logical, structural and functional, 
and others.
Results. The active development of information technologies, their im-
plementation into all spheres of life, including libraries, show that the 
profession of a bibliographer is in demand and competitive in the labour 
market. The main task now is to use new technologies, progressive 
forms of bibliographic work inboth traditional and electronic modes. The 
changes in current library and bibliographic services require the proper 
revision of training bibliographers, professiogram, approaches, require-
ments for a bibliographer of the highest qualification, development of 
relevant specializations with a focus on further work in the electronic 
environment. Thus, the profession of a bibliographer is a traditional in-
termediary between documents and consumers, occupies rightful place 
in the socio-cultural structure. The interpretation of the nature and pro-
fessional functions is constant: creation, preservation, dissemination and 
making available to consumers the bibliographic information, communica-
tion between bibliographers and users.
Novelty. The author suggests reviewing the functions, training, profes-
siogram and future specializations of bibliographers of the highest quali-
fication taking into account the objective changes taking place in the 
electronic environment.
The practical significance. It is proposed to use foreign experience con-
cerning the transformation of existing specializations of the profession 
of a bibliographer in the practice of current higher education and work 
of Ukrainian libraries.
Key words: informationsociety, professional bibliographer, the subject 
of bibliographic activities, specialization, professiogram.
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БіБліОтЕЧНі ВЕБ-сАЙтИ В ГлОБАлЬНОмУ іНФОРмАЦіЙНОмУ 
ПРОстОРі: КліЄНтООРіЄНтОВАНИЙ ПіДХіД
Досліджено веб-сайти бібліотек як головні ресурси структурування 
інформації та забезпечення доступу до неї в інтернет-просторі, рі-
вень використання яких залежить від зрозумілості структури, якості 
інформаційного наповнення та привабливості дизайну. Головним 
принципом побудови бібліотечних веб-сайтів визначено орієнтова-
ний на користувача інтерфейс. Користувач бібліотечного сайта роз-
глядається як клієнт бібліотеки. Пропонується механізм виявлення 
недоліків веб-сайтів та шляхів удосконалення інформаційної політики 
бібліотек в інтернет-просторі, яким є аналіз бібліотечних веб-сайтів 
за допомогою спеціальних методів. 
Ключові слова: інформаційний простір, клієнтоорієнтований підхід, 
користувачі, клієнти, юзабіліті-тестування, веб-аналітика.

Л. Ф. Трачук, кандидат исторических наук, доцент, Ровенский 
государственный гуманитарный университет, г. Ровно

БИБлИОтЕЧНЫЕ ВЕБ-сАЙтЫ В ГлОБАлЬНОм ИНФОРмАЦИОННОм 
ПРОстРАНстВЕ: КлИЕНтООРИЕНтИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Исследованы веб-сайты библиотек как главные ресурсы структури-
рования информации и обеспечения доступа к ней в интернет-про-
странстве, уровень использования которых зависит от понятности 
структуры, качества информационного наполнения и привлекатель-
ности дизайна. В качестве главного принципа построения библиотеч-
ных веб-сайтов определен ориентированный на пользователя интер-
фейс. Пользователь библиотечного сайта рассматривается в роли 
клиента библиотеки. Предлагается такой механизм выявления недо-
статков веб-сайтов и путей совершенствования информационной по-
литики библиотек в интернет-пространстве, как анализ библиотечных 
веб-сайтов с помощью специальных методов.
Ключевые слова: информационное пространство, клиентоориенти-
рованный подход, пользователи, клиенты, юзабилити-тестирование, 
веб-аналитика.
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LiBrarY WEBsitEs in tHE GLoBaL inForMation sPacE:  
cUstoMEr-oriEntED aPProacH 
The paper deal with the websites of libraries as resources for informa-
tion structuring and access in the Internet space, the utilization level of 
which depends on comprehensibility of structure, quality content and 
an attractive design. As a main principle of designing library websites 
a user-oriented interface is determined. The user of a library website 
is considered as a library client. The author proposes a mechanism to 
identify shortcomings of the websites and the ways to improve the in-
formation policy of the libraries in the Internet space, as the analysis of 
library websites using special techniques. 
Key words: information space, customer-oriented approach, users, cus-
tomer, usability testing, web analytics. 

Постановка проблеми. Інтернет, вищий еволюційний рівень роз-
витку інформаційно-комунікаційних технологій, нині для бібліотек 
є  джерелом інформації, засобом комунікації та бібліотечного ви-
робництва. Поєднання цих якостей дозволяє розглядати його як ін-
струмент удосконалення обслуговування користувачів у віртуальному 
середовищі, що свідчить про виникнення нового простору діяльності 
бібліотек — інтернет-простору.

У цьому контексті соціальне завдання бібліотекаря як інформа-
ційного посередника полягає в тому, щоб постійно підтримувати за-
кріплений за бібліотекою фрагмент інформаційного простору в акту-
альному стані, створювати нові елементи, які корегують дисфункцію 
інших елементів, таким чином розвиваючи всю інформаційну інф-
раструктуру [9]. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Для розуміння ролі 
сучасної бібліотеки в  інформаційному просторі важливе значення 
мають дослідження М. Я. Дворкіної [4], В. П. Леонова, для котрого 
простір бібліотеки  — це форма її існування [7], С. Г. Матліної, яка 
переконана, що освоєння бібліотечного простору і  його віртуальної 
складової має бути пов’язане з  орієнтацією на людський вимір, гу-
манітарно-діалогічну парадигму розвитку [10].

Ґрунтовну концепцію бібліотеки як елементу інформаційного 
простору розробила Т. Ф. Берестова. Дослідниця зазначила, що ін-
формаційний простір виникає тільки в  процесі комунікації та є її 
результатом, а  сучасна фаза збереження й  передачі інформації без-
посередньо пов’язана з  інтернетом, який уможливлює єдиний, без-
межний інформаційний простір [3]. 
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Названі дослідження поклали початок теорії просторового роз-

витку бібліотек, у  яких є одна з  форм адаптації особистості до ін-
формаційного простору, сучасний етап розвитку якого пов’язаний 
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 
інтернету. 

Мета статті — дослідити роль бібліотечних веб-сайтів у сучасному 
інформаційному просторі та вимоги до них з точки зору орієнтова-
ності на користувача як клієнта бібліотеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У бібліотечному інтер-
нет-просторі головними ресурсами структурування та забезпечення 
доступу до інформації є веб-сайти бібліотек. Проте у  звіті OCLC 
2010 р. «Шукач цифрової інформації» вказано, що 84% користува-
чів починають пошук інформації у  відповідних системах інтернету, 
водночас лише 1% — на бібліотечному веб-сайті. Користувачі нада-
ють перевагу пошуковим системам через їхню швидкість, простоту 
використання, зручність і доступність [19]. Аналогічне дослідження 
2012 р. засвідчило, що 91% користувачів пошукових систем завжди 
або в  більшості випадків знаходять потрібну інформацію в  процесі 
використання пошукових систем; 66% тих, хто використовував по-
шукові системи, повідомили про значну довіру до них, відзначивши, 
що пошукові системи були ефективним і  неупередженим джерелом 
інформації [18].

Результати виконання запитів користувачів сортуються пошуко-
вими машинами й відображаються в рейтингах веб-сайтів. Наявність 
високих рейтингових оцінок важлива для сайтів стосовно їхньої до-
ступності широкій аудиторії інтернет-користувачів, дозволяє користу-
вачам оперативніше знаходити якісну та релевантну інформацію [11]. 
Тому необхідним є аналіз бібліотечних веб-сайтів, який можна роз-
глядати як механізм, що виявляє їхні недоліки й указує способи вдо-
сконалення інформаційної політики бібліотек. 

Користувачі бібліотеки не надто цікавляться тим, які програми 
використано під час розробки сайта, які технічні рішення застосо-
вано й наскільки досконалий дизайн. Перевагами для них є зручність 
і  комфортність використання сайта, цікаве інформаційне наповне-
ння. Як зазначає Я. Нільсен, «вивчення поведінки користувачів у веб-
просторі свідчить, що вони погано сприймають сайти, які повільно 
працюють, та сайти зі складним дизайном. Люди не бажають чекати, 
вивчати, як користуватися домашньою сторінкою. Не існує навчання 
користування веб-сайта або якоїсь інструкції. Люди прагнуть освоїти 
функціональність сайта відразу після швидкого сканування сторінки, 
тобто за кілька секунд» [16]. Таким чином, користувачам потрібна 
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лише мить, щоб сформувати перші й стабільні естетичні враження від 
веб-сторінок, вони закріплюються та впливають на подальшу думку 
щодо практичності й надійності сайта. Стів Круг стверджує, що про-
дукт готовий до експлуатації, якщо користувачам не доводиться заду-
муватися над тим, як ним користуватися — чим простішим є принцип 
роботи, тим менше доводиться думати [6]. 

Підвищенню рівня використовуваності веб-сайта сприяє вивчення 
намірів користувачів, зокрема інформація про їх пошукову поведінку. 
Оскільки наміри користувачів приховані й  можуть лише частково 
розкриватися в деяких показниках через «сліди», які залишають ко-
ристувачі, переглядаючи веб-сайт, то вивчення пошукової поведінки 
потребує спеціальних методів. 

З позиції психології людська поведінка відбувається в межах трьох 
рівнів або сферах  — афективної (емоції, відчуття, темперамент, на-
стрій тощо), когнітивної (пізнавальної) й сенсомоторної (або психомо-
торної). Пошукова поведінка — форма цілеспрямованої поведінки, яка 
мотивує (афективний рівень) розробити план (пізнавальний рівень) 
і виконати його (сенсорний рівень) [14, с. 8]. 

Для того, щоб користувачі розпочали пошук і продовжували його, 
доки не знайдуть бажане, необхідно підтримувати постійну мотивацію 
від початку до кінця сеансу. Людина обирає стратегію пошуку на ког-
нітивному рівні, керуючись конкретними афективними мотиваціями 
й почуттями, які визначають цілі. Інформаційний пошук і вирішення 
його проблем є цілеспрямованою поведінкою, а  емоції, почуття, на-
стрій  — когнітивна та сенсомоторна сфери. Пізнавана інформація 
актуальна й цікава настільки, наскільки вона сприяє реалізації афек-
тивної мети кожного користувача [13]. У результаті спеціального до-
слідження визначено: емоційне ставлення  — головний фактор, що 
впливає на продуктивність інформаційного пошуку [12]. 

Головна мета бібліотечного веб-сайта  — допомога користувачам 
у  вирішенні їх пошукових завдань, при цьому головними вимогами 
мають бути згадані простота та зручність. «Відсутність простоти 
еквівалентна відсутності відвідувачів», адже «люди не можуть ви-
користовувати те, чого вони не можуть знайти» [20]. За наявності 
значного вибору між сайтами в мережевому середовищі користувачі 
прагнуть миттєво задовольнити свої потреби, і якщо протягом пів-
хвилини вони не можуть зорієнтуватися, як користуватися сайтом, 
то залишають його і зазвичай не повертаються. 

Найскладнішим аспектом під час планування сайта щодо його 
використовуваності є невміння розробників стати «по ту сторону 
екрана» — тобто оцінити з точки зору користувача. Найчастіше сайт, 
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який здається розробникові простим і зрозумілим, для користувача — 
надскладна головоломка. Головною стратегічною ідеєю побудови біблі-
отечного сайта має бути гасло — «Завжди поміщайте на центральне 
місце потреби ваших покупців» [15], що доречно й для бібліотечних 
користувачів. 

З часу виникнення веб-сайтів здійснено немало спроб сформулю-
вати єдині вимоги чи постулати, які б уніфікували процес їх ство-
рення. Зокрема прийнято так званий «Білль про права користувачів» 
(1998 р.), що містить такі пункти: «1. Користувач завжди має рацію. 
Якщо виникає проблема з використанням системи, то справа в сис-
темі, а  не в  користувачеві. <…> 10. Користувач має бути експертом 
у  програмних і  апаратних технологіях. Продукти повинні викорис-
товуватися природно й інтуїтивно» [8, с. 235–236].

Завдання моніторингу якісних і кількісних показників веб-сайтів 
вирішує веб-аналітика, яка дозволяє зібрати показники поведінки 
користувачів сайта. Складовими веб-аналітики є: аналіз відвідува-
ності (статистика, тенденції, абсолютні й відносні показники); аналіз 
юзабіліті (щільності натискань, конверсійних шляхів відвідувачів); 
аналіз поведінки відвідувачів на сторінці; бенчмаркінг — порівняння 
із загальними тенденціями й з конкурентами із залученням незалеж-
них дослідників (Alexa, gemiusAudience, Google Trends) [5]. Така веб-
аналітика надає масштабне уявлення про поведінку користувачів, що 
дозволяє зрозуміти її причини та наслідки й оптимізувати веб-сайт. 

Сучасні інформаційні технології надали значних можливостей для 
розвитку автоматизованих засобів збору статистичних даних, до яких 
належить зокрема програма Google Analytics — безплатний сервіс від 
компанії Google для створення детальної статистики відвідування 
веб-сайтів. Результати використання Google Analytics в роботі ОУНБ 
України відображені, наприклад, в «Аналітичній довідці звернень до 
сайта Тернопільської ОУНБ…» [1]. 

Крім використання автоматизованих засобів збору статистичних 
даних замовникам і  розробникам сайта рекомендують здійснювати 
так зване «юзабіліті-тестування». Згідно з ISO 9241-11 1998 Ergonomic 
requirements for office work with visual display terminals (VDTs), «юза-
біліті» (usability)  — це ступінь ефективності, трудомісткості й  задо-
воленості, з якими продукт може використовуватися певними корис-
тувачами в певному контексті використання для досягнення певних 
цілей. Основний аргумент, що доводить необхідність юзабіліті-тесту-
вання: складний сайт не тільки не може бути успішним, він здатний 
навіть звести нанівець репутацію його власників [15]. Відповідно до 
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досліджень, можна стверджувати, що сайти, створені згідно з  пра-
вилами юзабіліті, найпопулярніші та мають вищу статистику відвід-
увань. 

Ще одним із методів аналізу бібліотечних веб-сайтів може бути 
евристична оцінка, розроблена Якобом Нільсеном і Рольфом Молічем 
з метою скоротити тривалість проведення юзабіліті-тестування. При 
цьому інтерфейс перевіряється на відповідність декільком загальним 
принципам: 

1. Система через зворотний зв’язок повинна регулярно інформу-
вати користувачів про свої дії. 

2. Система повинна «говорити» мовою користувачів, словами, 
фразами й  поняттями, відомими користувачеві, а  не системно-орі-
єнтованими термінами. 

3. У  будь-який момент користувач контролює систему, а  не на-
впаки. Будь-яку команду можна скасувати або повторити. 

4. У будь-який момент часу система функціонує однаковим і стан-
дартним способом. 

5. Інтерфейс унеможливлює людські помилки. 
6. У будь-який момент часу інтерфейс показує об’єкти й команди 

сам, не запитуючи в користувача. 
7. В  інтерфейсі є методи пришвидшення роботи, призначені для 

досвідчених користувачів, котрі не заважають користувачам недо-
свідченим; завдяки цьому досвідчені користувачі отримують резерв 
для підвищення власної продуктивності. 

8. Інтерфейс має бути естетичним і мінімалістичним — не містити 
непотрібної зараз інформації. 

9. Інтерфейс допомагає користувачам виявляти й  усувати про-
блеми, зокрема людські помилки. Повідомлення про них повинні на-
даватися простою мовою (без таких кодів, як, наприклад, «error 404»), 
точно зазначати проблему й пропонувати її конструктивне вирішення.

10. Незважаючи на те, що краще, якщо система може використову-
ватись без довідки, довідка має бути доступною в будь-який момент 
часу. Вона повинна бути достатньою, але не надлишковою; до неї 
можна було б легко звертатися; вона не абстрактна, а спрямована на 
вирішення конкретних завдань користувача; у  ній описуються кон-
кретні способи подолання проблем [16]. 

Одним з  найцінніших методів юзабіліті вважаються «думки вго-
лос» [17], коли учасники тестування вербалізують свої думки й  дії, 
які вони здійснюють під час користування інтерфейсом веб-сайта. 
Тобто вони проговорюють пошуковий шлях і ті дії, які необхідно здій-
снити, щоб вирішити поставлене завдання. Метод дозволяє виявити 
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думки користувачів щодо веб-сайта, як його оцінюють, де помиля-
ються, чому і як усунути помилки, надаючи спостерігачам розуміння 
когнітивних процесів учасників (а не тільки їх кінцевих результатів). 
В  офіційному протоколі дослідження всі вербалізації транскрибу-
ються, а потім аналізуються. Власники та розробники сайта можуть 
дізнатися про емоційне ставлення користувачів до ресурсу, отримати 
негативні й критичні відгуки, які, як уважає засновник інтернет-ком-
панії Amazon Джеффрі Безос, найкорисніші, оскільки надихають на 
нововведення [2]. Іноді при цьому користувачі знаходять набагато 
простіші шляхи вирішення завдання, ніж передбачали розробники 
й власники сайта. 

Спостереження, фокус-групи, інтерв’ю, опитування та інші ме-
тоди є додатковими формами взаємодії з  користувачами, регулярне 
застосування яких дозволяє бібліотекам постійно знати про мінливі 
потреби користувачів і  забезпечувати регулярний розвиток бібліо-
течного простору відповідно до них. 

Висновки. Правильна організація інформаційного простору бі-
бліотек України сприятиме успішності їх інтеграції в глобальний ін-
формаційний простір. Завдання бібліотекарів полягає в  оптимізації 
контенту, функціональності та дизайну веб-сайта бібліотеки, щоб він 
посідав високі місця в результатах пошуку. Якщо користувач вирішив 
відвідати цей ресурс, то сайт має заохотити до подальшого пошуку 
інформації завдяки зрозумілій структурі, якісному інформаційному 
наповненню та привабливому дизайну, викликати в користувача до-
віру та впевненість у достовірності інформації. 

Головний принцип побудови бібліотечних веб-сайтів — орієнтова-
ний на користувача інтерфейс, їх якість визначається задоволеністю 
користувачів від роботи з  ним, умовами його є простота та зруч-
ність використання сайта. Головний фактор, який впливає на про-
дуктивність пошуку інформації на бібліотечному сайті,  — емоційне 
ставлення користувачів. Саме воно більшою мірою, ніж збільшення 
контенту та розширення функціональності бібліотечного сайта, впли-
ває на те, чи використовуватиме відвідувач цей ресурс у подальшому. 

Збір статистичних відомостей про пошукову поведінку користу-
вачів (кількість відвідувачів за певний період, їх географічні характе-
ристики, найпопулярніші сторінки, середня тривалість перебування 
на сайті тощо) забезпечує веб-аналітика, одним з інструментів якої є 
програма Google Analytics. До методів аналізу бібліотечних веб-сайтів 
належать також евристична оцінка  — перевірка сайтів на відповід-
ність десяти визначеним принципам, та «думки вголос»  — аналіз 
вербалізованого пошукового шляху користувачів. Регулярний аналіз 
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якісних показників використання електронних ресурсів дозволить 
ефективніше пристосовувати роботу бібліотекарів в інтернет-просторі 
до змінних умов веб-середовища. 

Перспективним є дослідження уявлень користувачів про бібліо-
течні веб-сайти й вимоги, яким вони повинні відповідати (ментальні 
моделі), та співставлення їх з діючими моделями (концептуальними), 
які користувач отримує, ознайомлюючись із дизайном та інтерфейсом 
певних веб-сайтів. 
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LiBrarY WEBsitEs in tHE GLoBaL inForMation sPacE:  
cUstoMEr-oriEntED aPProacH 
The aim of the article is to study the role of library websites in the modern 
information space and requirements to them from the point of view of 
user-oriented interface as a library client. 
Research methodology. Theoretical and methodological basis of the study 
is a customer-focused approach to library services in the digital environ-
ment. The methods of source analysis and synthesis, social communica-
tion and spatial approaches have been used. 
Results. Correct organization of information space of libraries of Ukraine 
will assist success of their integration into global information space. As 
a main principle of designing library websites a user-oriented interface 
is determined. The user of a library website is considered as a library 
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client. The author proposes a mechanism to identify shortcomings of the 
websites and the ways to improve the information policy of the libraries 
in the Internet space, as the analysis of library websites using special 
techniques. The predominant factor that affects the performance of in-
formation retrieval on a library website is the emotional attitude of the 
users. A heuristic evaluation belongs to the methods of library websites 
analysis — an inspection of sites in accordance with ten pre-defined 
principles and method of «thinking aloud». 
Novelty. The paper presents an attempt to study the requirements to 
library websites from the point of view of users. The methods of collect-
ing information on search behaviour of the users to optimize library and 
information services in the digital environment are offered. 
The practical significance. The offered methods of analysis of library web-
sites permit to go through obstacles in their use. The regular analysis 
of indicators of high-quality use of electronic resources has enabled to 
adjust the work of librarians in the Internet space more effectively. 
Key words: information space, customer-oriented approach, users, cus-
tomer, usability testing, web analytics. 
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Ю. О. Шевцова, аспірант, Харківська державна академія культури, 
м. Харків 

АНАліЗ ЗАРУБіЖНИХ БіБліОтЕЧНИХ ЖУРНАліВ ЯК ВАЖлИВОГО 
КАНАлУ ПРОФЕсіЙНОЇ КОмУНіКАЦіЇ
Наведено результати аналізу зарубіжних бібліотечних журналів про-
відних країн. Підкреслено значення бібліотечних періодичних видань 
для розвитку професійної комунікації бібліотечної спільноти. Описано 
наявність зарубіжних періодичних видань у бібліотеках України. Ви-
світлено результати аналізу індексації в міжнародних базах даних 
розглянутих бібліотечних журналів та їх тематичної спрямованості. 
Підсумовано, що бібліотечні журнали є важливим та оперативним 
каналом професійної комунікації.
Ключові слова: бібліотечні журнали, імпакт-фактор, база даних, про-
фесійна комунікація.

Ю. А. Шевцова, аспирант, Харьковская государственная академия 
культуры, г. Харьков

АНАлИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБлИОтЕЧНЫХ ЖУРНАлОВ КАК ВАЖНОГО 
КАНАлА ПРОФЕссИОНАлЬНОЙ КОммУНИКАЦИИ
Приведены результаты анализа зарубежных библиотечных жур-
налов ведущих стран. Подчеркнуто значение библиотечных пери-
одических изданий для развития профессиональной коммуникации 
библиотечного сообщества. Описано наличие зарубежных перио-
дических изданий в библиотеках Украины. Освещены результаты 
анализа индексации в международных базах данных рассмотренных 
библиотечных журналов и их тематической направленности. Подыто-
жено, что библиотечные журналы являются важным и оперативным 
каналом профессиональной коммуникации.
Ключевые слова: библиотечные журналы, импакт-фактор, база дан-
ных, профессиональная коммуникация.

Y. O. Shevtsova, postgraduate student, Kharkiv State Academy of Culture, 
Kharkiv

anaLYsis oF ForEiGn LiBrarY JoUrnaLs as tHE LEaDinG cHannEL 
oF ProFEssionaL coMMUnication
The paper presents the results of analysis of foreign library journals of 
leading countries. The role of library periodicals as a means of enhancing 
professional communication is emphasized. The availability of foreign 
library journals in Ukrainain libraries is described. The results of analysis of 
the indexation in international data bases of the library journals and their 
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thematic focus are given. The fact that library journals are the leading 
and fast channel of professional communication is summarized.
Key words: library journals, impact factor, data base, professional com-
munication.

Постановка проблеми. Запорукою виконання суспільної місії біб-
ліотеки є професійні комунікації бібліотечних працівників на основі 
публікацій у спеціальних періодичних виданнях, які сприяють ініці-
юванню впровадження інновацій в інформаційно-бібліотечну діяль-
ність, обміну інформацією про нові ідеї, підходи, теоретичні засади 
оновлення бібліотечної сфери діяльності та практичній реалізації 
в  умовах динамічних змін розвитку суспільства. Публікації в  жур-
налах допомагають не тільки здобути нові знання, але й сформувати 
стратегії подальшого розвитку бібліотечних установ і  професійних 
комунікацій.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Зазначена проблема 
є предметом уваги українських учених Л. Бейліса, О. Воскобойніко-
вої-Гузєвої, Н. Козій [1–3], котрі виявляють основні тенденції роз-
витку української бібліотечної періодики, її вплив на професійні ко-
мунікації. Роль і значення українських періодичних видань із книго-
знавства у професійних комунікаціях обґруновано в кандидатському 
дослідженні В. Сошинської [4]. Дослідження бібліотечних журналів 
актуалізують зарубіжні вчені [5; 6]. Зокрема вони зосереджують 
увагу на професійних комунікаціях бібліотечних фахівців через су-
часні служби та ресурси інтернету, подають результати досліджень, 
пов’язані з  бібліометрією, географічним поширенням бібліотечних 
журналів, їх ранжуванням. Проте не досліджено сучасний стан за-
рубіжних бібліотечних періодичних видань, їх тематична спрямова-
ність як інструмент впливу на комунікаційну активність українських 
бібліотекарів.

Мета статті — висвітлити результати аналізу бібліотечних журна-
лів провідних країн, які індексуються в міжнародних наукометричних 
базах, як засіб активізації професійної комунікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль журналів у сис-
темі професійних комунікацій з появою нових засобів, форм, каналів 
комунікації є важливою, що зумовлено такими фундаментальними 
властивостями соціальної комунікації: спадкоємністю, послідовністю 
розкриття ідей, збереженням історичної пам’яті, якістю подання мате-
ріалу, які забезпечуються незалежним рецензуванням і відбором пуб-
лікацій, високою концентрацією наукової та практичної інформації.

Статті, опубліковані в професійних виданнях, є основною одини-
цею комунікації. Результати досліджень і практичних досягнень за до-
помогою публікації в періодичних виданнях уможливлюють передачу 
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нового знання більшому колу колег, котрі можуть використати ці 
знання та створити нові.

Серед основних функцій журналів як каналу комунікації наступні:
– реєстраційна (передбачає створення бази для наукового пошуку, 

дозволяє знаходити місце зберігання чи розміщення); 
– сертифікаційна (рецензування статей);
– інформаційна (обмін науковою інформацією); 
– архівна (збереження даних протягом тривалого терміну);
– корисності (надає можливості здійснювати посилання на певну 

публікацію); 
– когнітивна (дозволяє здобувати нові знання).
Важливе значення для розвитку української бібліотечної науки 

та практики мають зарубіжні бібліотечні журнали, зміст публікацій 
яких дозволяє враховувати бібліотечні тенденції в провідних країнах 
світу; сприяє оцінюванню діяльності українських бібліотек порівняно 
із зарубіжними; уможливлює підвищення рівня професійних знань 
і комунікацій. 

Проте кількість зарубіжних видань, які передплачують бібліотеки 
України нині, є незначною. Наприклад, фонди Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка налічують 11 назв бібліо-
течних журналів США, 10 — Німеччини, 8 — Польщі, 6 — Франції, 
по 3 — Великобританії й Куби, 2 — Болгарії, 1 — Китаю. 

Аналіз цих видань свідчить про те, що наприкінці XIX ст. біблі-
отека одержала 5 назв зарубіжних журналів. Серед них: 3  — жур-
нали Німеччини (Allgemeine Bibliographie, Deutsche Romanbibliotheks 
uber Land und Meer: Herausgegeben von F.W. Hacklander, Bibliotheca 
historica oder systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und 
dem Ausland ) та 2  — журнали Франції (Bibliotheque Universelle et 
revue suisse, Journal des Instituteurs et des Bibliotheques Scolaires). Най-
більшу кількість становлять зарубіжні журнали, передплачені про-
тягом 20-х — 80-х рр. 

В останній період бібліотека одержала всього 4 назви журналів 
США на умовах благодійної передплати. Це — «American Libraries: the 
Magazine of the American Library Association» (2009–2013), «Libraries & 
the Cultural Record» (2009–2011), «The Library of Congress Information 
Bulletin» (1995–2011), «Library of Congress Magazine» (2012–2015). Жур-
нал «Libraries & the Cultural Record» має такі основні рубрики: мисте-
цтво й гуманізм, консервація, історія, інформаційно-бібліотечні науки. 
Він індексується в  міжнародній наукометричній базі Scopus, проте 
його імпакт-фактор незначний, зокрема у 2014 р. він становив 0,127.

Обмаль професійних зарубіжних журналів у фондах українських 
бібліотек актуалізує процес звернення фахівців і науковців до видань 



150 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
у цифровому просторі, де реферати та повні тексти статей є у віль-
ному доступі. Виникає необхідність формування навігатора бібліотеч-
них зарубіжних журналів. Одним із практичних рішень є директорія 
журналів відкритого доступу DOAJ (www.doaj.org), у якій зібрано ча-
сописи з усіх галузей знань.

Здійснене дослідження зарубіжних електронних видань інформа-
ційно-бібліотечної тематики надає змоги скласти уявлення стосовно 
видань, їхньої предметної спрямованості, форми та глибини подання 
матеріалу, видавців, засобів доступу. Загалом опрацьовано 172 ме-
режевих електронних видання 25-ти країн, серед них — 33 видання 
бібліотечних асоціацій та об’єднань. Основними критеріями для ана-
лізу електронних видань є назва, видавець, тематика, дата презентації 
в  мережевому просторі, тип ресурсу, формат публікації, мова, опис 
ресурсу.

Для визначення тенденцій розвитку професійних комунікацій 
бібліотечних фахівців на основі періодичних видань необхідно, по-
перше, визначити бібліотечні журнали провідних країн, які індексу-
ються в міжнародних наукометричних базах; по-друге, з’ясувати склад 
і  тематику зарубіжних бібліотечних журналів у  фондах провідних 
українських бібліотек; по-третє, проаналізувати використання науков-
цями, викладачами та студентами бібліотечних фахівців традиційних 
та електронних професійних зарубіжних журналів.

У процесі дослідження виявлено, що в  міжнародній наукоме-
тричній базі Scopus у  2013 р. індексувалося 84 назви бібліотечних 
журналів, які друкуються у  Великобританії, 8 назв  — у  Німеччині, 
4  — у  Франції. Бібліотечні журнали порівняно з  періодичними ви-
даннями інших галузей науки мають незначний імпакт-фактор, який 
коливається від 0,00 до 2,0. Серед проаналізованих бібліотечних ви-
дань найвищий імпакт-фактор журналів інформаційно-документного 
спрямування. Одне з  провідних місць у  професійних комунікаціях 
посідають бібліотечні журнали США, Великобританії, Німеччини, 
Франції, Італії. Це зумовлено тим, що саме в цих країнах бібліотечна 
справа має давні традиції, а бібліотечні установи динамічно розвива-
ються. Крім того, бібліотечні журнали зазначених країн індексуються 
в багатьох наукометричних й інших базах.

Аналіз імпакт-фактора зарубіжних бібліотечних журналів, поши-
рених в українському бібліотечному просторі, дозволив виявити, що 
не всі видання, які використовують бібліотечні фахівці, мають висо-
кий імпакт-фактор. Усього проаналізовано 50 журналів, що мають 
підвищений попит серед бібліотечних фахівців: 12 — з США, 15 — із 
Великобританії, 12  — із Німеччини, 4  — із Франції, 1  — із Канади, 
1 — з Італії.
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Згідно з  даними Research Gate, нульовий імпакт-фактор мають: 

«IFLA-Journal», «Performance Measurement and Metrics», «International 
Journal on Digital Libraries», «Zeitschrift Bibliothekswesen und 
Bibliographie». Зазначені дані свідчать, що такі показники не завжди 
відображають об’єктивну роль журналу в  професійній комунікації 
бібліотечних науковців і практиків.

Серед бібліотечних видань найвищий імпакт-фактор мають жур-
нали інформаційно-документного спрямування. Поточний показник 
журналу «Annual Review of Information Science and Technology» (Arist) 
становить 1,727; журналу «Library & Information Science Research» — 
1,386, «Journal of Documentation» — 1, 06.

Приблизно 1,00 становить імпакт-фактор бібліотечних журналів, 
що друкуються в США та Великобританії, передусім це видання біб-
ліотечних асоціацій: 

– «Journal of the Medical Library Association» (US) — 0,99;
– «College and Research Libraries» (US) — 0,82; 
– «Library Quarterly» — 0,79; 
– «Health Information and Libraries Journal» (UK) — 0,761.
Підтримують на одному рівні свій статус журнали, у яких публіку-

ються спільні статті бібліотечних фахівців із різних країн, що висвіт-
люють проблеми розвитку електронних інформаційно-бібліотечних 
ресурсів і  послуг. Серед них бібліотечні журнали, що індексуються 
в  Scopus. Наприклад, журнал «ASLIB Proc» у  1997–2000 рр. мав ім-
пакт-фактор  — 0,31, у  2010 р.  — 0,60, поточний індекс становить 
0,58. Імпакт-фактор журналу «Libri» у  1997–2000 рр. становив 0,21, 
у 2010 р. — 0,365, а у 2015 р. — 0,26.

Високий статус мають такі журнали: «ASLIB Proc», «Electronic 
Library», «Library Hi-Tech», «Library Res and Tech Services», «Libri», 
«Program: Electronic library and information systems».

Слід зазначити, що бібліотечні журнали індексуються в  бага-
тьох наукометричних та інших базах. Наприклад, журнал «Program: 
Electronic library and information systems» поширюється через 26 між-
народних БД, серед яких є ISI, Scopus, Current Contents/Social and 
Behavioral Sciences, Education Full Text, Emerald Management Reviews, 
Information Science and Technology Abstracts (ISTA) та ін. Це сприяє 
професійній комунікації між бібліотекарями з різних країн.

Варто зауважити, що основою комунікації є не стільки журнал, 
скільки зміст його статей. Стаття як провідна одиниця комунікації до-
зволяє відстежити та накопичити необхідну інформацію, відображає 
основні тенденції розвитку бібліотечної науки, освіти та практики. 
Зміст бібліотечних журналів змінюється, що зумовлено переорієнта-
цією бібліотечного обслуговування та активним розвитком технологій 
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бібліотечно-інформаційної діяльності. На цьому наголошує українська 
дослідниця О. Воскобойнікова-Гузєва [2].

Тематика досліджених зарубіжних бібліотечних журналів спрямо-
вана на висвітлення таких проблем та напрямів їхнього вирішення: 

– формування електронних ресурсів культурної спадщини та ор-
ганізації доступу до них;

– застосування бібліотечного, інформаційного, кадрового менедж-
менту;

– вивчення взаємозв’язків технологій і людини; 
– удосконалення інформаційного сервісу в бібліотечних закладах; 
– управління бібліотечними інноваціями; 
– розвиток підприємництва; 
– бібліотека й екологічні проблеми;
– роль бібліотеки в мультикультурних комунікаціях;
– взаємозв’язки освіти з практикою;
– обґрунтування місця бібліотеки в суспільстві знань.
Сучасні бібліотечні журнали постійно розширюють тематику, ав-

торський склад, географічні межі, що сприяє розвиткові професійних 
комунікацій на різних рівнях.

Висновки. Здійснений аналіз дозволив дійти висновку: найбільше 
відкриті країни щодо доступу до інформації та знань у  США (58), 
Великобританії (28), Швеції (14), Німеччині (10), Канаді (8). У  пу-
блікаціях в  бібліотечних журналах висвітлено результати наукових 
розробок, практичних досягнень, інновацій, пріоритетних напрямів 
інформаційно-бібліотечної діяльності.

Тематика численних видань спрямована на висвітлення різних на-
прямів діяльності, що цікавлять фахівців бібліотечної галузі: книго-
знавство, новинки книжкової продукції; бібліографічні дослідження; 
електронні ресурси, електронні комунікації, електронні бібліотеки; 
інформаційні технології та електронні ресурси в освіті; бібліотечний 
менеджмент; моделі системи менеджменту якості; портали, корпора-
ції, взаємодія бібліотек з іншими структурами; технології та користу-
вачі; бібліотечна етика; бібліотечні інновації; збереження культурної 
спадщини; бібліотечна історія; специфіка діяльності бібліотек різних 
типів і видів.

Важливою є роль професійних журналів у забезпеченні бібліотеч-
ної спільноти новинами щодо вітчизняних і зарубіжних наукових роз-
робок, упровадженні інновацій у бібліотечну практику, модернізації 
бібліотечної освіти та підвищенні кваліфікації працівників бібліотек. 
Вони дозволяють ознайомлюватися з перебігом наукових досліджень 
ще до їх завершення; сприяють розвиткові бібліотечної справи зага-
лом, надаючи оперативний канал комунікації; спонукають фахівців 
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бібліотек публікувати свої праці; слугують своєрідним професійним 
форумом.

Подальшого ґрунтовного дослідження потребують питання, 
пов’язані із використанням українськими вченими та практиками 
зарубіжних бібліотечних журналів.
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anaLYsis oF ForEiGn LiBrarY JoUrnaLs as tHE LEaDinG cHannEL 
oF ProFEssionaL coMMUnication
The aim of the paper is to describe the results of the analysis of foreign 
library journals indexed in international scientometric databases, as the 
means of enhancing professional communication.
Research methodology. Major publications on the subject have been 
reviewed.
Results. The analysis of the foreign library journals showed that library 
journals remain the leading and fast channel of the professional commu-
nication. But the number of printed foreign library journals in Ukrainian 
libraries is not big. For example, there are only 11 library journals titles 
printed in USA, 10 — printed in Germany, 8 — printed in Poland, 6 — 
printed in France, 3 — in Great Britain, 3 — in Cuba, 2 — in Bulgaria and 
1 — in China in Korolenko State Scientific Library. One of the focuses of 
the research was to identify the library journals that are indexed in the in-
ternational scientometric databases. In 2013 84 library journals printed in 
Great Britain, 8 library journals printed in Germany and 4 library journals 
printed in France were indexed in Scopus database. The impact factor 
of library journals is not high comparing to other fields of science. The 
thematic focus of the studied library journals is various.
Novelty. The current situation concerning the foreign library journals and 
their thematic focus as the means of influence on the professional com-
munication of Ukrainian library specialists was not clear, that’s why the 
current research tries to provide these data. 
The practical significance. The results of the conducted research would 
be useful for library scientists and practitioners to understand the up-to-
date situation with the foreign library journals and to allow enhancing of 
professional communication.
Key words: library journals, impact factor, database, professional com-
munication.
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іННОВАЦіЙНі ПіДХОДИ ДО РЕАліЗАЦіЇ сОЦіАлЬНО-КУлЬтУРНИХ 
ПРОЕКтіВ У ДіЯлЬНОсті ПУБліЧНИХ БіБліОтЕК ПіВДНЯ УКРАЇНИ 
У xxi ст.
Проаналізовано особливості соціокультурної діяльності публічних 
бібліотек Півдня України у XXI ст. Визначено форми та тенденції 
розвитку їх соціокультурної діяльності. Особливу увагу приділено 
використанню бібліотеками проектів, програм, акцій, небібліотечних 
та інших форм. Сформульовано висновок про те, що соціокультурна 
діяльність публічних бібліотек є ефективною технологією соціокому-
нікативного процесу Півдня України.
Ключові слова: соціокультурна діяльність, масова робота, публічна 
бібліотека, форми соціокультурної діяльності, Південь України.
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The article analyses the features of social and cultural activities of public 
libraries in the South of Ukraine in the 21st century. The forms and de-
velopment trends of the social and cultural activities of public libraries are 
defined. Special attention is given to the use of projects, programmes, 
actions and other forms by the libraries. It is concluded that social and 
cultural activities of public libraries remain an effective technology for the 
socio-communication process in the South of Ukraine.
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Постановка проблеми. Місія сучасної публічної бібліотеки по-
лягає в реалізації соціокультурної діяльності, спрямованої на форму-
вання гуманістичного світогляду й культури, моральних та етичних 
цінностей, задоволення та розвиток культурних потреб та інтересів як 
окремої особистості, так і соціуму загалом. Отже, соціокультурну ді-
яльність бібліотек можна розглядати як осмислений процес долучення 
людини до різноманітних культурних надбань людства, компонент 
соціокультурної системи українського суспільства, один із важливих 
елементів реалізації державної політики у сфері культури [8]. Сучас-
ний період функціонування бібліотек — етап радикальних соціальних 
змін, який характеризується свободою висловлювання думок, різно-
манітністю ідей, відкритістю доступу до інформаційного контенту, 
що зумовлює необхідність визначення нової ролі публічних бібліотек, 
здійснення їх соціокультурної діяльності. Отже, осмислення здобутків, 
інноваційних підходів та тенденцій соціокультурної діяльності пу-
блічних бібліотек у культурному розвитку Півдня України сприятиме 
відтворенню та збагаченню уявлень про культуру означеного регіону, 
визначенню перспективних напрямів подальшого вдосконалення цієї 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Питання соціокуль-
турної діяльності бібліотек є предметом досліджень вітчизняних 
(Н.  Захарова, С. Кирій, Л. Лупіка, О. Матвійчук, Л. Петровська, 
О.  Печена, Н.  Солонська, І. Цуріна) та зарубіжних (О. Домаренко, 
Л. Жаркова, Г. Олзоєва, С. Матліна, Ю. Мелентьєва, А. Соколов) на-
уковців. У  XXI  ст. збільшиться обсяг публікацій щодо визначення 
місця та ролі бібліотек у сучасній соціокультурній діяльності. Серед 
них знач не місце посідають статті, у яких досліджуються такі питання: 
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місце бібліотеки як закладу просвіти, феномену культури, соціокуль-
турного центру; зміна форм культурної діяльності в  Україні; харак-
теристика окремих форм соціокультурної діяльності тощо. Надаючи 
перевагу цим розвідкам, слід зазначити: відсутність узагальнюючого 
дослідження з визначеної проблематики потребує додаткової уваги.

Використані такі методи: документальний, хронологічний, аналізу 
та синтезу, узагальнення, порівняльний, аналітичний, вебометричний 
аналіз сайтів публічних бібліотек. 

Мета статті — визначити основні напрями, форми й тенденції со-
ціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України у XXI ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни в діяльності бі-
бліотек, зокрема в  соціокультурній діяльності, пов’язані із соціаль-
ними перетвореннями XXI ст., серед яких: зміна дозвіллєвих орієн-
тацій (перехід до аудіовізуальних та електронних форм культурних 
практик); розмаїття альтернативних форм проведення дозвілля (ін-
тернет, перегляд фільмів та ін.); посилення впливу масової культури 
на формування світогляду та життєвих цінностей молодої людини; 
формування типу користувача з новою моделлю читання. Еволюціо-
нувавши від первинного просвітництва до сучасної соціокультурної 
діяльності, публічні бібліотеки генерують інноваційні ідеї, намагаю-
чись нестандартно, оригінально реалізовувати свої проекти. 

Дослідження інноваційних підходів до реалізації соціокультурних 
проектів здійснювалося на основі аналізу звітів та сайтів публічних 
бібліотек Півдня України (обласних універсальних наукових бібліотек 
(ОУНБ), обласних бібліотек для юнацтва (ОБЮ), обласних бібліотек 
для дітей (ОБД), централізованих бібліотечних систем (ЦБС) Мико-
лаєва, Одеси, Херсона та районних ЦБС). Найбільше затребуваними 
щодо реалізації публічними бібліотеками стали державні, обласні, 
міські та власні соціокультурні проекти й програми. Вони стосуються 
перспективних напрямів соціокультурної діяльності: краєзнавства, 
національно-патріотичного виховання, екологічного просвітництва, 
підтримки євроінтеграційного розвитку України, соціального парт-
нерства. Узагальнення досвіду роботи публічних бібліотек Півдня 
України надає змоги визначити найзмістовніші та найзатребуваніші 
користувачами проекти, програми, бібліотечні акції, окремі заходи.

Важливою та стабільною у  XXI ст. є участь бібліотек у  реаліза-
ції комплексних програм «Краєзнавство», у межах яких проводяться 
різноманітні заходи, зокрема книжкові виставки: місцевих видав-
ництв «Миколаївська книга» (з 2003 р., Центральна бібліотека імені 
М. Л. Кропивницького, м. Миколаїв) [12]; регіональна виставка-форум 
«Українська книга та преса на Миколаївщині» (Миколаївська ОУНБ) 
[4]; всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» 
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(Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ), з  2000 р.) [5]. 
У  межах виставок здійснюються популяризація продукції вітчизня-
ного книговидавництва, презентації, обговорення, зустрічі читачів 
з  авторами, видавцями тощо. Бібліотеки використовують різнома-
нітні традиційні й  інноваційні підходи в  роботі з  краєзнавства, що 
спрямовані на виховання в мешканців міста любові до рідного краю, 
його культурно-історичних традицій, ознайомлення з сучасним ста-
ном, перспективами розвитку міста, а  також особистостями, котрі 
створюють його історію й  культуру. Найактуальнішими на початку 
XX  ст. були презентації книг, вечори-зустрічі з  письменниками та 
поетами. Так, у бібліотеках ЦБС для дорослих Миколаєва відбулися 
презентації книг Ю. Крючкова «Град Святого Николая», Д. Заково-
ротнього «Именовать город Николаев» (ЦБ, б/ф № 2), презентація 
журналів «Горожанин» і  «Літера Н» (ЦБ, б/ф № 2) [7, с. 16]. Тради-
ційними стали зустрічі з творчими особистостями своїх рідних міст: 
миколаївськими поетами та письменниками Д. Кременем, В. Марущак, 
Л. Чижовою, Т. Ліщинською, В. Іванченко та ін. (Миколаїв) [7, с. 16]; 
Топоровські читання [4], зустріч з  поетами та письменниками Хер-
сона [10]. Активною формою соціокультурної діяльності з краєзнав-
ства стали краєзнавчі квести, які щорічно проводила Миколаївська 
обласна бібліотека для юнацтва (МОБЮ), а  нині  — й  інші публічні 
бібліотеки областей України. До всеукраїнського дня бібліотек реалі-
зовано захід — краєзнавчий foot-квест «Історичний Миколаїв. Вулиця 
Соборна» [3], квести до Дня міста [12; 4]. Цікавим виявився обласний 
краєзнавчий інтернет-проект «Херсонщини достойні імена» (Херсон-
ська ОБЮ імені Б. А. Лавреньова), під час якого проведені презентації 
книг, цикл виставок-вітань [10]; електронна база даних «Легенди рід-
ного краю», віртуальний меморіал — інтерактивна карта пам’яті «Ге-
рої Миколаївщини: пам’ятаймо» (МОБЮ) [3]; блог «Звуковий силует 
Миколаєва» (Центральна міська бібліотека імені М. Кропивницького) 
[12], де подані звукові ілюстрації з життя міста та бібліотеки, розпо-
віді про славетних містян, екологічні аудіоекскурсії, презентації книг.

Проектом, що потребує уваги й упровадження, є створення кра-
єзнавчо-інформаційного центру «Край» на базі бібліотеки-філії № 18 
ЦБС для дорослих м. Миколаїв, мета якого — сприяти збереженню 
й популяризації краєзнавчої інформації для відродження, підтримки 
й  розвитку в  молоді інтересу до самобутньої історії рідного краю, 
народних і  культурних традицій, історичної спадковості поколінь. 
У бібліотеці відбуваються зустрічі населення району з істориками та 
краєзнавцями; організовуються екскурсії історичними місцями краю 
тощо [12].
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Популярними серед користувачів є інноваційні проекти з  наці-

онально-патріотичного виховання, мета якого  — формування гро-
мадянина, патріота України, готового самовіддано розбудовувати 
й  убезпечувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову 
державу, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру 
та злагоді в суспільстві, утверджувати патріотичні цінності. Так, важ-
ливим став проект Миколаївської ОБЮ «Читання між боями». Проект 
єднає молодих людей для рекомендації книги для читання, що запо-
чаткував боєць АТО, котрий у перервах між боями читав електронні 
книги й  на кожну прочитану надавав рекомендації. До проекту до-
лучилися й студенти ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» — майбутні 
бібліотекарі. Такі рецензії, відгуки про прочитану й  рекомендовану 
книгу в  межах проекту подано на блозі бібліотеки «VITER з  бібліо-
теки» в  рубриці «Рецензії з  бліндажа» і, відповідно, соцмережах [3]. 
Виявлено, що активною формою соціокультурної діяльності бібліотек 
є бібліотечні акції, назвемо деякі з  таких акції ЦБС Миколаївської 
області: «Смаколики воїнам АТО» (Березнегуватська ЦБС), «Подаруй 
оберіг воїну» (Арбузинська ЦБС), «Україна — це я» (Братська ЦБС), 
«Бібліотека українського воїна» (Новобузька ЦБС), «Читаймо книги 
про війну» (Баштанська ЦБС) та ін. 

Євроінтеграційний розвиток України підтримує більшість публіч-
них бібліотек міст, районів і  сіл регіону. Миколаївська ОУНБ імені 
О.  Гмирьова для своїх читачів/користувачів провела такі заходи: 
міжрегіональну web-конференцію «Соціально-економічні аспекти 
Угоди про асоціацію з  ЕС» (2016 р.); перегляд та обговорення до-
кументального фільму «Мова» (2015 р.); інтерактивну вуличну акцію 
«До Європи  — через бібліотеку» в  межах мережевої компанії «Я  — 
РЕФОРМУЮСЬ європейцем» до Дня Європи в Україні (2016 р.) [4]. 
Культурно-просвітницьку програму «Європейська світлиця» з 2009 р. 
реалізує Миколаївська ОБЮ у форматі «Сезонів» окремих країн Єв-
росоюзу [3]. У  публічних бібліотеках південного регіону створено 
пункти європейської інформації, відбуваються євроквести, євросту-
дії, Дні Європи.

Важливий інноваційний підхід — екологічне просвітництво. Но-
вітньою формою діяльності в  цьому напрямі є створення центрів 
екологічної інформації, університетів екологічних знань. Означені 
форми реалізуються в  публічних бібліотеках регіону. Так, на базі 
бібліотеки-філії № 2 ЦБС Миколаєва діє міський центр екологічної 
інформації та культури, серед цілей і завдань якого — популяризація 
екологічних знань, сприяння становленню екологічної культури осо-
бистості й суспільства тощо [12]. Покликаний формувати екологічну 
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свідомість і  культуру населення Одещини Університет екологічних 
знань, створений в ОННБ [5]. 

Актуальним і перспективним напрямом соціокультурної діяльності 
публічних бібліотек є соціальне партнерство, що передбачає комплекс 
багатогранних відносин між суб’єктами партнерства за умови ініці-
ативної ролі бібліотек у  задоволенні соціально-культурних потреб 
читачів/користувачів. Кожний із зв’язків соціального партнерства 
має свою специфіку й  ступінь розвитку. Публічні бібліотеки співп-
рацюють з  органами місцевого самоврядування, музеями, архівами, 
театрами, радами національних товариств, громадськими організа-
ціями: молодіжними, жіночими, центрами з  вивчення громадської 
думки, асоціаціями діячів мистецтва та ін. Комунікативна взаємодія 
бібліотеки й театру відбувається під час презентацій виставки доку-
ментів із фондів бібліотеки в  театрі, зустрічей з  артистами театрів; 
театралізованих спектаклів народних театрів у залах бібліотек тощо. 

Використанню іншого формату популяризації інформації та знань 
сприяє театр книги. Найвідомішими є театр книги «Ювента», те-
атр ситуацій та імпровізацій, що готує документальні вистави (ЦБ 
імені М.  Кропивницького); «Театральна вітальня» Одеської ОУНБ 
імені М.  Грушевського. Творчий колектив Херсонської ОБД імені 
Дніпрової Чайки створив літературно-театральне кафе «Как на 
наши именины…» (2014  р.). Це  — бібліотечно-театральний проект 
бібліотеки, театр для дорослих, де можна спілкуватися та відпочи-
вати. Бібліотека підготовила немало вистав (міні-спектакль «Поэт. 
Эпоха. Маскарад»; спектакль «Херсон. Театр. Мейерхольд»; спектакль 
««Двух голосов перекличка» (перезвоны судеб и поэзии А. Ахматовой 
и  Л.  Костенко)». Тривалий час існував театр «Браво» (Центральна 
біб ліотека для дітей Ш. Кобера та В. Хоменко, м. Миколаїв).

На основі аналізу 25-ти веб-сайтів публічних бібліотек південного 
регіону України виявлено, що вони наповнені цікавим контентом, 
мають певну структуру, широкі навігаційні можливості. На сайтах 
усіх бібліотек є інформація про проведені заходи (текст та фото), до-
ступний пошук за попередні місяці та роки — у розділах «Новини», 
«Архів новин». Більша половина бібліотек подає на своїх сайтах 
анонси заходів. Обласні та окремі міські бібліотеки підготували но-
вітні ресурси — буктрейлери, віртуальні виставки, які більше пред-
ставлені на сайтах Херсонської ОУНБ, Херсонської та Миколаївської 
ОБД, Центральної міської бібліотеки імені М. Л. Кропивницького. 
Вони різні за технологією створення, книгами (художні, філософські, 
дитячі), темами, які розглядаються (приурочені до важливих дат регі-
ону, творчості письменників та поетів), але єдині у своїй можливості 
розвитку й  підтримці читання. Так, Одеська міська бібліотека імені 
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І.  Франка підготувала буктрейлери за книгою Тараса Каляндрука 
«Загадки козацьких характерників», за книгою «В гостях у  Дюка», 
буктрейлери-пародії: за мотивом народної казки «Царевна-лягушка»; 
трагедії У. Шекспіра «Отелло» та ін. [6]. У розділі «Книжковий мікс» 
сайта ЦБ імені М. Л. Кропивницького (м. Миколаїв) для користува-
чів представлено 8 буктрейлерів на нові книги: «Новинки дитячого 
фентезі», «Книги-прем’єри Львівського форуму видавців  — 2015», 
Лії Щеглової «Ангелы приходят ночью» та ін. [252]. Усі буктрейлери 
можна переглянути не лише на сайтах бібліотек, а  й  у  соцмережах, 
що збільшує аудиторію потенційних читачів. 

Інформація про проекти та конкурси також міститься на сайтах 
бібліотек. Так, «Книга + ТВ» та «Я  — одесит»  — проекти Одеської 
міської бібліотеки імені І. Франка (2012–2015 рр.); творчий проект 
«Нобелівський поетичний цикл» (ЦБ імені М. Кропивницького, 
м.  Миколаїв, 2011 р.); «Щаслива родина  — міцна країна»  — проект 
бібліотеки — філії сімейного читання № 1 Херсонської ЦБС; дитячий 
літній конкурс коміксів за літературними творами «Читай! Малюй! 
Вигравай!»; конкурс буктрейлерів до 175-річчя з  дня народження 
Марка Кропивницького (ЦБ імені Кропивницького, м. Миколаїв); 
обласний конкурс «Світ дитинства захищений правом» на кращий 
захід з правового виховання; участь у проекті «School Book Crossing», 
ініційований ВП «МФ КНУКіМ» (Херсонська ОБД) та ін. Публічні 
бібліотеки Півдня України активно впроваджують у  практику елек-
тронні презентації. Серед них — відеоподорожі, веб-мандрівки, вір-
туальні екскурсії, слайд-мандрівки, пропонують власні ресурси для 
віддаленого користувача, використовуючи блоги, книги у  форматі 
3D (ресурс Миколаївської ОБД імені В. Лягіна), віртуальні виставки, 
відеофільми, бібліотечні іграшки (створена бібліоіграшка «Вітальня 
Дніпрової Чайки» [9].

На 15-ти проаналізованих сайтах бібліотек є блоги, різні за темати-
кою, повнотою та оновленням матеріалу, використанням мультимедіа, 
елементів зворотного зв’язку. Ця форма є інноваційною, сприяє по-
внішому розміщенню інформації. З’ясовано, що на сайтах бібліотек 
інформація про проведені заходи подана в різному форматі (за повно-
тою), виключно за хронологією, користувачеві, щоб знайти потрібну 
інформацію, треба переглянути її за окремий проміжок часу (місяць, 
рік), що не зовсім зручно та швидко. Тільки на сайтах трьох бібліотек 
є відео заходів бібліотеки: запис зустрічей з дитячими письменниками 
й поетами (Миколаївська ОБД), екскурсії в бібліотеці (Миколаївська 
ОБЮ та Херсонська ОУНБ імені О. Гончара). На сайтах окремих біблі-
отек є розділ «Партнери», де подано перелік назв установ та проектів. 
З 2011 р. окремі публічні бібліотеки подають тексти щорічних звітів.
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Виявлено, що публічні бібліотеки активно використовують новітні 

форми роботи: музично-літературні театри, театри-імпровізації, ін-
телектуальні казино, брейн-ринги, ток-шоу, інформдіалоги, арт-паті, 
літературні марафони, літературні телемости, фестивалі книги, клуби 
за інтересами, літературні блоги, культурологічні медіастудії, веб-
іграшки, скайп-конференції, літературно-театральні кафе, бібліотечні 
квести, буктрейлери, буккросинги, віртуальні виставки, флешмоби, 
буксейшн та ін.; публічні бібліотеки активно впроваджують змінені 
назви заходів, що відповідає як потребам часу, так і очікуванням чи-
тачів: кoмільфо-вечір; фан-паті; діалог-проблема; мовний тюнинг; ча-
клун-вечір; монстр-fest; музичний мікс; екологічна казка; екологічний 
репортаж; екотаймер; street-art урок, бібліошопінг, «Ніч у бібліотеці», 
дні відкритих дверей; інтерактивні вуличні акції тощо. 

У результаті дослідження виявлено основні тенденції розвитку со-
ціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України у XXI ст.: 
тенденція до гуманізації, що полягає в утвердженні людини як най-
вищої соціальної цінності; реалізація соціокультурної діяльності пу-
блічних бібліотек, гуманітаризація як тенденція освіти, покликана 
формувати духовність, культуру особистості, масштабне мислення, 
цілісну картину світу; тенденція переходу від регламентованих форм 
популяризації знань до активних, розвиваючих, що передбачає твор-
чий підхід та самостійну діяльність людини; тенденція авторської дра-
матургії (написання авторських сценаріїв театральних спектаклів до 
їхньої постановки), що сприяє формуванню нових форм сприйняття 
інформації; новий формат подання культурної спадщини, пов’язаний 
з наступним витком розвитку технологій та сприйняття інформації, 
який відповідає вимогам сьогодення; рівноправні перетворення від-
носин бібліотекаря й читача в соціокультурній діяльності, що сприяє 
саморозвиткові читачів (користувачів); забезпечення комунікаційної 
взаємодії бібліотеки з суспільством через популяризацію власних до-
кументних ресурсів, збільшення кількості та якості масових заходів; 
можливість сучасної соціокультурної діяльності для здійсненні мак-
симально повної презентації документних ресурсів бібліотек, їх ролі 
й місця в культурно-інформаційному розвитку суспільства.

Висновки. Соціокультурна діяльність публічних бібліотек Пів-
дня України сприяє формуванню нової комунікативної культури, но-
вого інформаційно-пізнавального середовища та створює основу для 
ефективної реалізації культурної місії бібліотеки; допомагає публічній 
біб ліотеці функціонувати як активний суб’єкт соціуму, беручи участь 
у  культурних та соціальних процесах, таким чином позиціюючи її 
в регіоні.
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Перспективами подальших досліджень є: здійснення порівняль-

ного аналізу залучення інноваційних підходів до реалізації соціокуль-
турних проектів до діяльності бібліотек різних типів та видів; визна-
чення пріоритетних напрямів подальшого розвитку соціокультурної 
бібліотечної діяльності.
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innoVatiVE aPProacHEs For tHE iMPLEMEntation oF sociaL anD 
cULtUraL ProJEcts in tHE actiVitiEs oF PUBLic LiBrariEs oF tHE 
soUtH oF UKrainE in tHE 21st cEntUrY
The aim of the article is to define the main forms and trends of social 
and cultural activities of public libraries in the South of Ukraine in the 
21st century.
Research methodology. Research methods of social and cultural activities 
of science libraries have been used. They are: documentary, chrono-
logical, the method of analysis and synthesis, the method of generaliza-
tion as well as comparative, analytical ones, the webometric analysis of 
websites of public libraries.
Results. The large-scale projects, activities, presentations of exhibitions 
of literature, the development of new forms of the changed format 
of mass events (multimedia forms), using the library as a territory of 
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communication of the local public and other organizations define the 
specific features of social and cultural activities of public libraries in the 
21st century. Social and cultural activities help the public library to re-
main an active subject of the society, taking part in the cultural and 
social processes. The promising trends of social and cultural activities of 
public libraries are defined. They are: national and patriotic education, 
local history, ecological education, cultural and leisure activities, social 
partnership and information interaction of libraries with other institutions 
and companies in the regional mass communications. Social and cultural 
activities of public libraries of the South of Ukraine contribute to the 
formation of new cultural communication, new information and educa-
tional environment and provide the basis for the effective fulfillment of 
the cultural mission of the library.
Novelty. The development trends and forms of social and cultural activi-
ties of public libraries of the South of Ukraine in the 21st century are 
studied.
The practical significance. The material in this article can be used in the 
scholarly studies of the South of Ukraine, in the educational process of 
higher educational institutions, e.g. in the courses «History of Ukrainian 
Culture», «Librarianship», «Social Communications», «Information Ser-
vice», «Local Library History», «Advertising of Information Resources», 
in the system of permanent professional education.
Key words: social and cultural activities, mass work, public library, forms 
of social and cultural activities, the South of Ukraine.
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І. М. Діденко, аспірант, Київський національний університет культури 
і мистецтв, м. Київ

НАУКОВО-ДОсліДНИЦЬКА ДіЯлЬНістЬ ВИКлАДАЧА УНіВЕРсИтЕтУ: 
БіБліОтЕКОЗНАВЧИЙ АсПЕКт
Розкрито зміст понять «наукова діяльність», «дослідницька діяль-
ність», «науково-дослідницька діяльність», акцентовано на багато-
гранності та специфіці останньої, значенні інформаційно-аналітичного 
забезпечення бібліотеками внз науково-дослідницької діяльності ви-
кладачів; наведено основні форми науково-дослідницької діяльності 
викладача внз, реалізація яких може варіюватися залежно від про-
філю освіти та системи інформаційно-аналітичного забезпечення на-
уково-дослідницької діяльності внз.
Ключові слова: університет, вищий навчальний заклад, вища освіта, 
бібліотека університету, інформаційно-аналітичне обслуговування, 
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НАУЧНО-ИсслЕДОВАтЕлЬсКАЯ ДЕЯтЕлЬНОстЬ ПРЕПОДАВАтЕлЯ 
УНИВЕРсИтЕтА: БИБлИОтЕКОВЕДЧЕсКИЙ АсПЕКт
Раскрыто содержание понятий «научная деятельность», «исследова-
тельская деятельность», «научно-исследовательская деятельность», 
акцентировано на многогранности и специфике последней, значении 
информационно-аналитического обеспечения библиотеками вузов 
научно-исследовательской деятельности преподавателей; приведены 
основные формы научно-исследовательской деятельности препода-
вателя вуза, реализация которых может варьироваться в зависимос ти 
от профиля образования и системы информационно-аналитического 
обеспечения научно-исследовательской деятельности в вузе.
Ключевые слова: университет, высшее учебное заведение, высшее 
образование, библиотека университета, информационно-аналитичес-
кое обслуживание, преподаватель, информационные потребности.
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rEsEarcH anD EVaLUation oF a UniVErsitY LEctUrEr: LiBrarY 
sciEncE asPEct
The article reveals the content of the concepts of "scholarly endeavor", 
"exploratory activity", "research and evaluation", places an emphasis on 
the diversity and specific character of the latter, the value of information 
and analytical support of university libraries of research and evaluation of 
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lecturers. This article provides the main forms of research and evaluation 
of a university lecturer, the implementation of which may vary depending 
on the profile of education and the system of information and analyti-
cal support of research and evaluation at a higher education institution.
Key words: University, higher education, higher education, university 
library, information and analytical services, lecturer, information needs.

Постановка проблеми. Нині наука, завдяки унікальним інтегра-
ційним якостям, здатності комплексно взаємодіяти з  усіма сферами 
соціального життя, поступово набуває впливовості, стаючи масш-
табним явищем сучасності. Крім того, кардинальні зміни всіх сфер 
життєдіяльності українського суспільства, що відбулися наприкінці 
ХХ ст., зумовили використання фундаментальної науки у вищих на-
вчальних закладах (внз), таким чином вплинувши на систему освіти 
і ставши чинником реорганізації традиційної педагогічної діяльності.

Ключовою фігурою в  системі вищої освіти є викладач: саме він 
реалізує функції, що забезпечують діяльність сфери навчання й  ви-
ховання, а  також функціонування та подальший розвиток науки. 
Створення наукових знань, поряд із їхнім споживанням, розподілом 
і впровадженням, сьогодні надзвичайно активне, зважаючи на інтен-
сивний розвиток науково-технічного прогресу, високоточних і науко-
ємних технологій. Результативність діяльності викладача університету 
(навчального закладу, у якому наукові дослідження здійснюють поряд 
з переданням інформації, навчанням, формуванням нової інтелекту-
альної еліти), зокрема науково-дослідницької, багато в чому залежить 
від інформаційного забезпечення. У  результаті інтенсифікації вико-
ристання інформаційних ресурсів викладачі університетів посідають 
провідні позиції в бібліотеках будь-якого типу. Викладач не лише сам 
активно використовує інформаційні ресурси суспільства, а й спонукає 
студентів звертатися до них, визначаючи коло їхнього професійного 
читання, тому для бібліотеки він також є пріоритетним суб’єктом 
обслуговування. Нині бібліотека внз в Україні — «не просто сховище 
навчальних матеріалів, це відкрита комунікаційно-комунікативна 
система, яка бере участь у  педагогічно-виховному, міжкультурному, 
міжбібліотечному обміні, а  також в  обміні з  внутрішніми структу-
рами внз (кафедрами, музеями, побутовими службами, громадськими 
організаціями) та іншими громадськими закладами (школами, техні-
кумами, видавництвами)» [5]. Удосконалення взаємодії бібліотеки та 
викладачів університетів — актуальна проблема, від вирішення якої 
багато в  чому залежать як ефективність діяльності бібліотеки, так 
і результативність викладацької роботи. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Впливу науково-до-
слідницької роботи у внз на його статус, популярність, ставлення до 
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освіти загалом присвячені праці М. В. Богуславського [6] та ін.; управ-
лінню наукою у  внз, зокрема колективними роботами,  — М.  С.  Ру-
чеєва, І. Б. Лавровської, Б. М. Смирнова [12] та ін. Особливу увагу 
науковці зосереджують на питаннях розробки наукової політики у внз 
й управління інноваційними процесами в науковій творчості. Дослі-
джуються безпосередньо й наукова діяльність внз, її специфіка, види, 
особливості, можливості (Є. В. Водоп’янова [8]).

Розробляючи проблеми класифікації й  типології бібліотек, 
М. І. Акіліна, Т. А. Бєлобратова, М. С. Карташов, Р. С. Мотульський 
[2] та інші у  своїх працях побіжно розглядають університетські бі-
бліотеки як підвид спеціальних. Вивченню проблеми задоволення ін-
формаційних потреб викладачів присвячені праці бібліотекознавців 
Т. Д. Агеєнка [1] та ін. Системний підхід до бібліотечного обслугову-
вання відображений у дослідженнях Д. І. Блюменау, М. Я. Дворкіної, 
Н. Є. Добриніної.

Незважаючи на численні дослідження, пов’язані з  вивченням 
різних аспектів науково-дослідницької діяльності викладача вищої 
школи, не повною мірою розкриті специфіка науково-дослідницької 
діяльності, а  також питання інформаційно-аналітичного обслугову-
вання засобами університетських бібліотек. Мета статті — розглянути 
сутність науково-дослідницької діяльності викладача університету.

Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед, у контек-
сті цієї проблеми слід висвітлити основні поняття: «наукова діяль-
ність», «дослідницька діяльність», «науково-дослідницька діяльність». 
Так, наукова діяльність — інтелектуальна діяльність, спрямована на 
здобуття й застосування нових знань для: вирішення технологічних, 
інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших про-
блем; забезпечення функціонування науки, техніки та виробництва 
як єдиної системи [13]. Наукова (науково-дослідницька) діяльність — 
діяльність, скерована на здобуття й  застосування нових знань, що 
передбачає: фундаментальні (теоретичні, експериментальні) наукові 
дослідження; прикладні наукові дослідження, спрямовані переважно 
на застосування нових знань для досягнення практичних цілей і ви-
рішення конкретних завдань; експериментальна розробка на основі 
знань, здобутих у  результаті здійснення наукових досліджень чи на 
основі практичного досвіду, скерованих на створення нових матері-
алів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, комплексів, систем чи 
методів та їхнє подальше вдосконалення [9].

Науково-дослідницька діяльність (НДД)  — це комплекс аналі-
тичних інтелектуальних досліджень, теоретичне обґрунтування екс-
периментів, пошук принципів і  способів вирішення наукової про-
блеми. Результатом науково-дослідницької діяльності є ставлення 
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чи поглиблення теорії в науці, узагальнення отриманих результатів, 
документальне оформлення, створення чи модернізація нових техно-
логій (методик навчання) чи конструктивних рішень, упровадження 
їх у  виробництво (чи навчальний процес). Обов’язковим у  процесі 
науково-дослідницької діяльності є оцінювання ефективності впливу 
наукового дослідження, а також аналіз зворотного зв’язку (інтеграція 
із суміжними сферами науки) тощо.

На думку сучасного дослідника В. М. Монахова [11], НДД як здій-
снення наукового дослідження є пошуком вектора, спрямованого на 
досягнення мети. Головна мета всієї діяльності, зокрема науково-до-
слідницької, в університеті — це якісна професійна підготовка спеці-
аліста, яка залежить від рівня науково-дослідницької роботи, складу 
та професіоналізму викладачів, якості навчального плану та програм 
навчання, наявності устаткування, а також рівня управління науково-
дослідницькою діяльністю.

Під дослідницькою діяльністю, що є складовою наукової діяль-
ності, розуміють діяльність, пов’язану з  вирішенням творчого, до-
слідницького завдання із заздалегідь не відомою відповіддю (на від-
міну від практикуму, який слугує для ілюстрації тих чи інших законів 
природи), яка передбачає наявність основних етапів, характерних для 
дослідження в  науковій сфері: формулювання проблеми, вивчення 
теорії, пов’язаної з обраною темою, добір методик дослідження і прак-
тичне їх опанування, збір власного матеріалу, його аналіз та узагаль-
нення, власні висновки. Будь-яке дослідження, у  якій би сфері при-
родничих чи гуманітарних наук воно б не здійснювалося, має таку 
структуру. Це  — невід’ємна ознака дослідницької діяльності, норма 
її здійснення [3]. При цьому головним результатом дослідницької ді-
яльності є інтелектуальний продукт, який визначає ту чи іншу істину 
в  результаті процедури дослідження й  поданий у  стандартному ви-
гляді. Необхідно підкреслити самоцінність досягнення істини в  до-
слідженні як його головного продукту. Рушійна сила дослідницької ді-
яльності — взаємозв’язок чинників та умов у межах університету [7]. 
Важливим чинником є особистість як об’єкт та суб’єкт дослідження.

Науково-дослідницька діяльність у  вищій школі  — значна 
й  обов’язкова складова роботи викладача кафедри кожного вищого 
навчального закладу в  будь-якій країні світу. При цьому у  внз, за-
звичай, прийнято нормативні документи, у  яких чітко визначені 
форми, обсяг і  спрямування цієї діяльності. Основними формами 
науково-дослідницької діяльності викладача внз, реалізація яких може 
варіюватися залежно від профілю освіти й  системи інформаційно-
аналітичного забезпечення науково-дослідницької діяльності у  внз, 
а також від мотивації та рівня компетентності кожного конкретного 
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викладача, є: 1) участь у  підготовці та виконанні наукових проек-
тів; 2)  участь у  наукових і  науково-практичних заходах (семінарах, 
конференціях, симпозіумах тощо); 3) опублікування наукових робіт; 
4) підготовка й атестація кадрів вищої наукової кваліфікації; 5) керів-
ництво науково-дослідницькою роботою студентів [10]. Розглянемо 
ці форми докладніше.

1. Участь у  підготовці й  виконанні наукових проектів. Ідеться 
про роботу викладачів, пов’язану з організацією та виконанням на-
уково-дослідницьких тем, міжнародних дослідницьких проектів, що 
фінансуються з держбюджету або позабюджетних коштів. При цьому 
рівень участі викладача внз у  кожному конкретному випадку може 
варіюватися від ролі наукового керівника до виконавця. Реалізація 
цієї форми науково-дослідницької діяльності є достатньо престиж-
ною для викладача, крім того, вона надає можливості вдосконалювати 
педагогічну майстерність.

2. Участь у  наукових і  науково-практичних заходах (семінарах, 
конференціях, симпозіумах та ін.). Ця форма науково-дослідницької 
діяльності викладача внз — відома й певною мірою «популярна» серед 
викладачів. Очевидним є її взаємозв’язок з попередньою. Під час ви-
конання науково-дослідницьких тем або міжнародних дослідницьких 
проектів про їхні результати доповідається на міжнародних, націо-
нальних і  регіональних конференціях, симпозіумах, круглих столах 
та семінарах. 

3. Опублікування наукових робіт. Кількість наукових публікацій 
певною мірою є індикатором рівня науково-дослідницької діяльності 
викладача внз. Однак слід звернути увагу на те, що, по-перше, у на-
уковому середовищі поширеним є не зовсім правильне оцінювальне 
уявлення про те, що великі за обсягом наукові публікації (наприклад, 
брошура, монографія, підручник) є кращими і значущішими, ніж не-
великі (наприклад, статті чи тези). Проте, як відомо, цінність  — не 
в обсязі публікації, а в  її змісті. 

4. Підготовка й  атестація кадрів вищої наукової кваліфікації. 
Ідеться про наукове консультування докторантів, керівництво аспі-
рантами та здобувачами, участь у роботі спеціалізованих учених рад 
із захисту дисертацій, в експертизі й опонуванні докторських і кан-
дидатських дисертацій. Ця форма науково-дослідницької діяльності 
актуалізує проблему, пов’язану з формальним (недобросовісним) і не-
формальним (сумлінним) ставленням кандидатів та докторів наук до 
виконання обов’язків наукового консультанта, керівника, експерта 
чи опонента.

5. Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів. 
Ідеться про керівництво студентськими науково-дослідницькими 
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лабораторіями, товариствами або гуртками, студентськими науковими 
роботами, представленими на різні конкурси, а  також інші наукові 
заходи (студентські конференції, виставки тощо). Ця форма науково-
дослідницької діяльності викладача внз тісно пов’язана з педагогічним 
процесом. У відповідних нормативних документах чітко зазначено, що 
науково-дослідницька робота студентів є важливою складовою освіт-
нього процесу у  вищій школі. Саме викладачеві під час комунікації 
зі студентами необхідно виявити їхні творчі здібності, зорієнтувати 
в різноманітті форм і методів науково-дослідницької роботи тощо.

Вищевикладене свідчить, що науково-дослідницька робота є 
основним елементом професійної діяльності викладача та чинником 
творчості, джерелом його викладацького статусу, показником відпо-
відальності, здібностей і таланту. 

Викладацька й науково-дослідницька діяльність сутнісно єдині. Це 
означає, що їх удосконалення — єдиний процес, основним суб’єктом 
якого є сам викладач. Роль внз (ректорату, науковців закладу, кафе-
дри, бібліотеки внз) полягає в  тому, щоб забезпечити необхідні для 
цього чинники та умови. Така багатогранність науково-дослідницької 
діяльності визначає її завдання, які можна поділити на три групи: 
1)  пов’язані зі зміною змісту й  технології навчання на основі вра-
хування розвитку наукового знання; 2) спрямовані на підвищення 
наукової компетентності викладача як суб’єкта педагогічної діяль-
ності; 3) ті, що мають на меті вдосконалення особистості студента 
як співсуб’єкта професійної підготовки.

Особливості сучасної науково-дослідницької діяльності зумовлю-
ють виникнення нової парадигми в системі суспільних відносин: сту-
пінь використання наукового знання в будь-якій діяльності визначає 
її соціальну корисність, практичну ефективність і  духовну цінність. 
Саме тому XXI ст. називають епохою інформаційної цивілізації, де 
наукові відкриття, нові технології та їх реалізація взаємопов’язані 
з усіма напрямами соціального розвитку.

Основними завданнями здійснення у  внз наукових досліджень 
слід уважати: подальший розвиток наукової думки (у тих чи інших 
сферах знань); збагачення навчального процесу результатами новітніх 
наукових досліджень, практичне ознайомлення студентів з  дослід-
ницькою роботою й залучення їх до цієї роботи; постійне підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького персоналу і його подальше 
творче зростання; підготовка нових науково-педагогічних кадрів; ме-
тодична або практична допомога викладачам та (за потреби) різним 
організаціям [4].

У цьому контексті, як зазначалося вище, особливого значення на-
буває інформаційно-аналітичне забезпечення бібліотеками вищого 
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навчального закладу науково-дослідницької діяльності викладачів. 
Фактично йдеться про один з  напрямів реалізації інформаційної 
функції бібліотеки, яка «полягає в задоволенні інформаційних потреб 
користувачів на основі різних видів інформаційної діяльності з  ви-
користанням інформаційно-комунікаційних технологій, суттю яких 
є інтелектуальна обробка й надання інформації» [9]. Однак інформа-
ційно-аналітичне забезпечення викладачів має певну специфіку, на 
основі врахування якої можна виокремити якості інформаційно-ана-
літичного забезпечення викладачів: наявність необхідної інформації, 
повнота й оперативність виконання запиту, можливість самостійного 
інформаційного пошуку, комфортні умови для занять і  відпочинку, 
емоційно-позитивні взаємини з бібліотекарем. 

Означене потребує побудови адекватної системи інформаційно-
аналітичного забезпечення наукових досліджень на основі врахування 
сучасних форм її організації. При цьому важливим чинником є те, 
що зміни в науці відбуваються на тлі глобальних змін у сфері інфор-
маційних технологій. Створено нові можливості для інформаційно-
аналітичного забезпечення, (електронні) формати наукової літератури 
тощо. Щоб реалізувати принципово новий рівень здобуття й викорис-
тання наукових знань, на думку сучасного дослідника Н. М. Шабуро-
вої, необхідна така система інформаційно-аналітичного забезпечення, 
яка використовує сучасний науковий документопотік, представлений 
широким набором форм надання знань у паперовому й електронному 
форматах, і  зважає на інформаційні потреби фахівців, зумовлені як 
тематикою досліджень, так і  їхніми специфічними організаційними 
формами. Вона має оптимальну структуру фондів і відповідні форми 
та методи роботи, що й  забезпечує задоволення інформаційних по-
треб учених і фахівців [14].

Отже, на основі вищевикладеного можна дійти таких висновків. 
Професійна діяльність викладача університету, як, власне, і  будь-
якого внз, передбачає викладацьку, дослідницьку та навчально-ме-
тодичну роботу. У  цій триєдності пріоритетне значення мають на-
уковий потенціал особистості викладача та його реалізація в науковій 
та навчально-методичній роботі. У  зв’язку із цим постає актуальне 
завдання інформаційно-аналітичного забезпечення науково-дослід-
ницької діяльності викладачів засобами університетських бібліотек 
з метою розвитку й підтримки цієї діяльності як основи збереження, 
модернізації та сталого розвитку вищої школи. У такому аспекті ді-
яльність бібліотек університетів ще не вивчалася, хоча досліджень 
щодо цієї проблематики існує немало.

Перспективою подальших досліджень є розгляд інформаційних 
потреб професорсько-викладацького складу університетів України, 
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основою наукового підходу до вивчення й  моделювання яких (ін-
формаційних потреб) мають стати функціональна структура їхньої 
(викладачів) діяльності, рівень їхньої педагогічної майстерності та 
наукової зрілості як чинники, що детермінують систему знань і вза-
ємодію з університетською бібліотекою.

Відтак, інформаційно-аналітичне обслуговування науково-дослід-
ницької діяльності викладачів університетів повинно охоплювати всі 
служби та структурні підрозділи університету, централізовано розпо-
діляти й надавати інформацію користувачеві тощо. У свою чергу, ви-
кладач має не лише споживати, а й створювати інформаційні ресурси, 
доступні всім учасникам навчально-виховного процесу в університеті.
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rEsEarcH anD EVaLUation oF a UniVErsitY LEctUrEr: LiBrarY 
sciEncE asPEct
The aim of this paper is to demonstrate research and evaluation of a 
university lecturer in terms of library science aspect, clarifying the values 
of its relationship with the activities of a university library.
Research Methodology. The study investigates this issue by examining 
humanistic concepts that implement a systematic approach to the analysis 
of a teacher in vocational educational institutions and versatility of library 
and information activities; fundamental principles of the modern library 
science: the relationship between the theory and practice.
Results. The article reveals the content of the concepts of "scholarly en-
deavor", "exploratory activity", "research and evaluation", places an 
emphasis on the diversity and specific character of the latter, the value 
of information and analytical support of university libraries of research 
and evaluation of lecturers. This article provides the main forms of re-
search and evaluation of a university lecturer, the implementation of 
which may vary depending on the profile of education and the system 
of information and analytical support of research and evaluation at a 
higher education institution.
Novelty of this paper is the justification for a thorough study of the na-
ture, content and form of information and analytical services of university 
professors — a key figure in higher education, based on the revealed 
content of his research and evaluation.
The practical significance. The research has important implications for un-
derstanding the role of information and analytical support of research 
and evaluation of lecturers.
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Постановка проблеми. Глобалізаційні зміни, які відбулися на по-

чатку XXI ст., суттєво вплинули на соціальну реальність. Такі транс-
формації зумовлені запровадженням нових інформаційних технологій 
у  суспільному житті, сферах освіти, торгівлі, бізнесу та державних 
органах управління. ІТ-технології та сучасне програмне забезпечення 
дозволили розширити сферу застосування електронного документ-
ного обміну. Комунікаційні процеси суттєво трансформуються від-
повідно до форм і засобів передачі документів завдяки використанню 
ІТ-технологій та інтернет-комунікацій, впливаючи на оперативність 
обміну інформацією й оптимальне її використання. Актуальність до-
слідження пояснюється низьким рівнем дослідженості програмного 
забезпечення, яке застосовується для якісного експортування доку-
ментації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему документної 
комунікації розглядали І. О. Золотарьова, В. І. Артем’єв, Г.  Г.  Асєєв, 
А.  В.  Соколов, Л. П. Шевякова, А. М. Шелестова та ін. Проте 
взаємозв’язок документної комунікації із сучасними ІТ-технологіями, 
можливість їхнього застосування у  сферах освіти, бізнесу, торгівлі, 
державного управління досліджені недостатньо. 

Мета статті  — дослідити вплив сучасних ІТ-технологій на доку-
ментну комунікацію та обіг, можливість їх практичного застосування 
в  різних сферах, теоретично обґрунтувати категорії «інтернет», «ІТ-
технології», «документна комунікація», «програмне забезпечення»; 
проаналізувати сучасні програми, що є актуальними для документної 
комунікації у  сфері освіти, торгівлі, бізнесу тощо; розглянути пер-
спективу застосування програм у  системі трансформаційних техно-
логічних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. В  умовах розвитку 
складових електронно-документної комунікації й  особливостей со-
ціальної комунікації, зумовлених трансформацією нових інформа-
ційних та інтернет-технологій, електронно-документну систему слід 
розглядати як комунікацію, яка опосередкована різними документами, 
зокрема електронними, основана на обміні галузевими документами 
(електронними документами), які утворюють документні потоки. Рух 
останніх у  сферах освіти, торгівлі, бізнесу, державного управління 
тощо здійснюється на базі розробки різних інформаційних технологій 
(ІТ), зокрема системи СЕДК. СЕДК — організаційно-технічна система, 
що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 
електронних документів у  документних комунікаціях, контроль над 
потоками документів в організації. Будь-який рух документів здійсню-
ється через інтернет — глобальну інформаційну комп’ютерну мережу, 
що є об’єднанням локальних мереж, шлюзів, серверів і комп’ютерів, 
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які використовують єдиний набір правил і  процедур (протоколів) 
з метою регулювання порядку здійснення зв’язків між ними. На думку 
М. Г. Шиліної, інтернет можна назвати істотним фактором соціально-
економічних «трансмутацій», основою сучасного інформаційного ка-
піталізму та документообміну [10, с. 82].

Дослідник Ю. Д. Бабаєва виокремлює головні властивості інтер-
нету, що є важливими для громадських зв’язків [3, с. 54]: охоплення 
аудиторії, оперативність, інтерактивність, таргетинг, коннективність, 
здійснення досліджень/моніторингу. Усі вони, на думку науковця, 
створюють єдину систему комунікаційних властивостей, тобто в мож-
ливості використання інтернету в  суспільних зв’язках, зумовлених 
його технічними параметрами. 

Важливою характеристикою веб-системи є можливість моди-
фікації комунікації, починаючи з  її встановлення, безпосереднім 
комп’ютерним мережевим середовищем. Фактично інтернет відіграє 
роль самостійного суб’єкта соціальної комунікації, істотно трансфор-
муючи всі попередні класичні уявлення про комунікацію та її мо-
делі. В  інтернеті програмне забезпечення (ПЗ), середовище надають 
змогу створювати комунікацію відповідно до індивідуальних запитів 
і  переваг, виявляти призначені для користувача групи з  подібними 
профілями, цільові аудиторії (ЦА), формувати й оптимізувати кому-
нікацію відповідно до конкретних запитів адресатів. Тому Д. Бабаєва, 
А. Е. Войскунський, О. В. Смислова виокремлюють три основні види 
діяльності користувачів інтернету [3, с. 78–79]: пізнавальну, ігрову та 
комунікативну. Цим різновидам діяльності відповідають глобальні 
трансформації особистості. Комунікативний фактор створює пози-
тивні умови для документного обміну між користувачами. 

На думку А. С. Соколова, документна комунікація відповідає еле-
ментарній схемі комунікаційної діяльності тільки в разі безпосеред-
нього листування між комунікантом та реципієнтом [8, с. 190]. Окрім 
документної комунікації, виокремлюють електронну, зокрема інтернет 
як глобальну соціально-комунікаційну комп’ютерну мережу, призна-
чену для задоволення особистих і  групових комунікаційних потреб 
за допомогою телекомунікаційних технологій.

Л. П. Шев’якова, аналізуючи зміст електронної комунікації, зазна-
чає, що змінюється лише форма зберігання та поширення докумен-
тованої інформації [9, с. 432]: замість паперового носія використову-
ються електронні. Але й паперовий формат не зникає: у нього в разі 
необхідності можна легко перевести електронні документи.

Можна стверджувати, що документна й  електронна комунікації 
тісно пов’язані такими схемами взаємодії: переведення відправни-
ком паперового документа в  електронну форму та передача його 
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реципієнтові каналами електронного зв’язку; переведення відправ-
ником електронного документа в  паперову форму та передача його 
реципієнтові каналами поштового (кур’єрського) зв’язку; змішана 
схема, коли на різних етапах комунікації застосовуються обидва види 
зв’язку.

Спочатку системи цього класу розглядалися лише як інструмент 
автоматизації завдань класичного діловодства, але з  часом почали 
охоплювати ширший спектр завдань, здійснюється робота не лише 
з кореспонденцією й організаційно-розпорядчими документами, але 
й  різними внутрішніми документами (договорами, нормативною, 
довідковою та проектною документацією, документами з  кадрової 
роботи тощо). 

У процесі документної комунікації вирішуються прикладні за-
вдання, у  яких важливою складовою є робота з  електронними до-
кументами: управління взаємодією з  клієнтами, обробка звернень 
громадян, автоматизація роботи сервісної служби тощо. Фактично 
системою електронних документних комунікацій називають будь-яку 
інформаційну систему, що забезпечує роботу з  електронними доку-
ментами.

Для зберігання атрибутів електронних документів, які містяться 
в  метаданих, програмні розробки використовують популярні СУБД 
Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server і  Informix, файлові сервери 
Windows NT, Netware, Banyan VINES і  UNIX  — для безпосередньо 
вмісту документів [4].

Сама архітектура систем документообігу відповідає таким вимогам: 
масштабність, надійність і керованість для економічного корпоратив-
ного розгортання; автоматична підтримка розподіленого управління 
різними інформаційними матеріалами протягом життєвого циклу — 
від авторської розробки, створення, рецензування, узгодження, за-
твердження в  інтерактивному режимі до поширення й архівування; 
зручність управління доступом до всього спектра документів: тек-
стових, формалізованих документів, образів документів, електронних 
таблиць, аудіо-, відеоданих, інтернет-документів, електронної пошти, 
дискусійних баз даних; відкрита, розширювана архітектура, що до-
зволяє швидко розширювати платформу системи в результаті появи 
нових бізнес-цілей, а  також інтегрувати систему з  бізнес-додатками 
ERP-системи, CRM-системи, системи управління знаннями.

Водночас, веб-браузери й  інтернет-додатки є платформонезалеж-
ними, тому що як клієнтську частину системи електронної доку-
ментної комунікації на основі інтернет-технологій використовують 
стандартний браузер, Netscape Navigator або Microsoft Explorer. Згідно 
з  І. О. Золотарьовою, за допомогою таких систем можна миттєво 
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визначити будь-які зміни, внесені керівництвом у  документи, під-
ключившись до корпоративного сервера за допомогою модему та 
браузера і  знайшовши необхідний звіт у  бібліотеці бази даних [5, 
с.  63–64]. Водночас, системи електронної документної комунікації 
на основі інтернету не потребують значних витрат. Необхідно лише 
мати інтернет-сервер і виділений сервер безпосередньо для системи 
електронної документної комунікації. Проте, якщо в  мережі не під-
тримується цей протокол, можна підключити інтернет-сервер до 
корпоративної мережі за допомогою будь-якого шлюзу, наприклад, 
Internetwork Packet Exchange-to-Internet Protocol (IPX-to-IP, протокол 
міжмережевого рівня).

Як зазначає М. Г. Шиліна, основні причини, які можуть уповіль-
нити розвиток засобів електронної документної комунікації на базі 
інтернету, це ризик, пов’язаний з  недостатнім захистом інформації 
в мережі інтернет, і складність розробки розвинених застосувань на 
основі моделі «слабкий клієнт/потужний сервер» [12, с. 57]. Проте, 
якщо доступ до інформації односторонній, забезпечити надійний за-
хист нескладно: досить надати зовнішнім користувачам, котрі звер-
таються до бібліотек документів через інтернет, можливості лише 
шукати й читати дані, що значно знижує небезпеку внесення несанк-
ціонованих змін в  інформацію. Більшість систем, призначених для 
електронної документної комунікації в  інтернеті, мають розвинене 
серверне ПЗ.

У сфері освіти найчастіше застосовуються мультимедіа, гіпертекст 
та інтернет, оскільки нині документи у  внз існують не лише на па-
перових носіях, а  й  як електронні версії й  аналоги паперових до-
кументів, самостійні електронні документи, наприклад, електронні 
підручники, що охоплюють комплекс електронних мультимедійних та 
гіпертекстових документів. Для роботи з електронними навчальними 
документами застосовують Dropbox (хмарні технології) та Google Doсs 
(онлайн-офіс) [6, с. 352].

Кожен із цих ресурсів має певну специфіку та переваги: Dropbox 
призначений здебільшого для збереження й  обміну інформацією, 
а Google Doсs надає змогу створювати документи у форматах, звич-
них для користувача, оскільки має вбудовані функції роботи з  тек-
стовими, табличними файлами тощо. Через Dropbox відвідувач може 
розміщувати файли на віддалених серверах за допомогою клієнта або 
із застосуванням веб-інтерфейсу браузера.

Документи Google (англ. Google Docs) — безплатний онлайн-офіс, 
розроблений компанією Google. Складовими Google Docs є Writely 
(Document)  — текстовий процесор, що надає можливості редагу-
вати текстові документи Open Document, Microsoft Word, а  також 
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електронні таблиці. Містить немалу кількість засобів форматування: 
зміна розміру та стилю шрифту, вибір кольору й  декоративних еле-
ментів, створення списків і  таблиць, імпорт малюнків, інтернет-по-
силань і спеціальних символів, створення закладок і коментарів. Під-
тримуються формати DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT та кілька 
графічних форматів, що дозволяє завантажувати на сервер і скачувати 
з  нього різноманітні файли; Google Spreadsheets  — сервіс, за допо-
могою якого можна заносити дані в  рядки та стовпці електронної 
таблиці, а також здійснювати прості обчислення. Реалізований імпорт 
й експорт даних і в специфічний формат Microsoft Excel, і в загально-
доступні Open Document і CSV; Google Presentations — надає можли-
вості створювати електронні презентації, також реалізована функція 
імпорту й експорту файлів Microsoft Power Point (ppt); бізнес-модель 
Google Docs не відрізняється від загальної стратегії сервісу хмарного 
збереження даних компанії Google та пов’язана з іншими напрямами, 
наприклад, Gmail та Picasa. Обсяг для збереження файлів, перетворе-
них у формат документів Google, необмежений, для інших форматів 
сервіс Google Docs надає 15 ГБ дискового простору безплатно.

У сфері цифрових технологій, обліку й аудиту особливої популяр-
ності набувають технології XML і EDI. Вимоги до цифрового обміну 
зросли, й  існуючі EDI-системи нині не задовольняють певні групи 
користувачів. Сучасні програми потребують гнучкішого протоколу 
подання даних і механізмів, які дозволяють визначати структуру до-
кумента й описувати розміщені в ньому елементи, а це свідчить про 
те, що прив’язана до певних форматів технологія EDI помітно по-
ступається мові XML, котра не залежить від конкретних форматів 
і дозволяє спростити процедуру збору даних та оперативного їх по-
шуку за каталогами. 

Тому розвиток нових тенденцій об’єднання технологій XML і EDI 
забезпечує динамічний процес формування електронних документів 
та взаємодії між інформаційними системами. Тенденція об’єднання 
XML і EDI є найперспективнішим напрямом у галузі обміну електро-
нними документами.

К. П’янзін визначає основні принципи XML/EDI [7, с. 93–94]: XML 
використовується як макет «моделювання обміну даними»; рівень 
«подання». Має можливість інтеграції з традиційними методами EDI; 
використання маршрутизації за IP, а  також протоколів HTTP, FTP 
і SMTP; централізоване прийняття документа й методологія обробки; 
протоколювання прийняття/відправки документів; використання 
сучасних інструментальних засобів програмування (Java і  ActiveX); 
підтримки технології агента для роботи з  даними, синтаксичного 
аналізу, відображення, пошуку. Тому в  межах XML/EDI інтегровано 
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п’ять технологій, де кожний компонент має специфічні можливості: 
XML  — основою обміну документами є транспортні протоколи, що 
використовуються в  інтернеті. 

За допомогою певних тегів визначається об’єктна модель даних, 
яка надалі заповнюється даними та передається як електронний доку-
мент. Наявні ідентифікатори сегментів EDI замінюються тегами XML 
або частина даних з EDI-сегмента долучається до тегів як параметри. 
EDI — розроблені в EDI-системах стандарти, вони можуть надавати 
дані у  звичайному форматі. Ці дані однозначно інтерпретуються на 
сторонах, що приймають і передають їх XML/EDI. Це забезпечує суміс-
ність із наявними EDI-системами, використовуючи при цьому обмін 
EDIFACT-повідомленнями. Розробка протоколів XML/EDI уможлив-
лює використання існуючих EDI-систем, що не потребуватиме нових 
капіталовкладень для розробки глобальних систем. Тemplates (ша-
блони) — це набір правил, відповідно до яких здійснюють управління 
процесом. Шаблон можна завантажувати як з  віддаленого пункту, 
звідки надійшов XML-документ, так і бути його складовою. Шаблони 
використовують DTD's, згідно з  яким визначається об’єктна модель 
даних. Аgents (агенти) — інтерпретують шаблони, щоб інтерактивно 
виконати необхідні транзакції та взаємодіяти з користувачем. Агенти 
можуть бути реалізовані як додатки Java або вбудовані елементи ке-
рування ActiveX. Розгляд структури XML може здійснювати Агент 
безпосередньо за комп’ютером клієнта та використовувати при цьому 
необхідні для користувача дані та їх надання. Агенти керуватимуть 
шаблонами й надаватимуть користувачеві певні додаткові можливості. 
Repository (сховище)  — загальнодоступні веб-словники, які дозво-
ляють користувачам знайти визначення й  галузь застосування EDI-
елементів. Такі словники забезпечують автоматичні пошукові таблиці 
ефективнішим механізмом пошуку. 

Система електронної документної комунікації на базі інтернету є 
універсальним інструментом для більшості торгових і державних під-
приємств, оскільки в ній використовується інтерфейс (веб-браузер), 
що забезпечує зв’язок між різними платформами. До найвідоміших 
компаній, які розробляють додатки у  сфері електронного докумен-
тообігу у  світі, належать [4]: ACS Software, Brosd Vision, Datamax 
Technologies, Documentum, Excalibur, Hummingbird, IBM, iManage, Inter 
Tech, Lotus Development, Microsoft, Open Text, Oracle, SER Macrosoft, 
Symantec, Tower Technology та TSP Vignette. 

На українському ринку працюють близько 30 компаній, які з різ-
ним ступенем активності впроваджують західні продукти та власні 
рішення на їхній основі [4]: Abbyy Україна, Майкрософт Україна, Ер-
Джі-Дейта-Україна, Документум Сервісез Україна, Неуком Технолоджі, 
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Квазар-Мікро, Sibis, Бізнес-Інтелект, Ланіт-Uicom, Оptima-Україна, 
Українські Інтелектуальні Технології, Інтерсофт, Фосс-он-Лайн, Ар-
када та Pirit Systems. Тому необхідність упровадження сучасних розви-
нутих інформаційних систем в Україні доволі очевидна. Вони повинні 
надати додаткових засобів для поліпшення ефективності виконання 
бізнес-процесів і  вирішити проблеми відсутності централізованого 
зберігання електронних документів, наявності розрізнених інформа-
ційних систем, необхідних для підготовки документів та їхніх копій, 
дублювання документів і  операцій, недостатньої безпеки та ризику 
втрати документів.

Висновки. Таким чином, перспективним напрямом подальших 
досліджень є вивчення досвіду використання організаціями електро-
нного обміну даними на світовому ринку й  упровадження подібної 
концепції в  Україні. Саме спрямованість на інтернет-технології, для 
встановлення яких необхідно мати лише стандартний браузер, інтер-
нет-сервер і виділений сервер або будь-який шлюз типу IPX-to-IP для 
підключення інтернет-сервера до корпоративної мережі, можна вва-
жати перспективною в системі документної комунікації. Ключовими 
перевагами доступу та використання електронних документів мають 
стати: контрольований доступ до корпоративних сховищ даних із ме-
реж інтернет, інтранет та екстранет; колективне використання й ро-
бота з документами; доступ до документів зовнішнім користувачам; 
миттєве отримання будь-яких змін, внесених у  документи; незначні 
матеріальні витрати; маршрутизація документів тощо.
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transForMationaL cHanGEs in intErnEt-tEcHnoLoGiEs anD 
tHEir iMPact on DocUMEnt coMMUnication
The aim of the article is to present the transformation of contemporary 
globalization changes of the Internet technologies and their impact on 
the document electronic exchange.
Research methodology. The author uses comparative, descriptive meth-
ods, method of structural analysis.
Results. Globalization changes that occur in the early 21st century sig-
nificantly change the social reality. Such changes are due to the intro-
duction of new information technologies in public life, education, trade, 
business, and public administration. It-technologies and modern software 
have made it possible to expand the scope of application of electronic 
document exchange. In this case, communication processes are signifi-
cantly transformed according to the forms and means of transmission of 
documents through the use of technology and Internet communications, 
affecting the efficiency of the exchange of information and its optimal 
use. The variants of application of software technology in the modern 
document electronic circulation are proposed.
Novelty. In terms of the development of electronic document-based 
communication and social communication due to the transformation of 
new information and Internet technologies, electronic document system 
should be viewed as communication that is mediated by different kinds 
of documents.
The practical significance. The author substantiates the theoretical prop-
erties of the Internet technologies, document communication, modern 
programming in education, social policy and trade.
Key words: Internet, information technologies, document circulation, 
electronic document management systems, software.
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ЕлЕКтРОННИЙ ДОКУмЕНтООБіГ В іНФРАстРУКтУРі УПРАВліННЯ 
ПРОмИслОВИм ПіДПРИЄмстВОм
Розглянуто питання впровадження електронного документообігу на 
підприємствах. Проаналізовано особливості «паперового» докумен-
тообігу, переваги електронного документообігу в умовах розвит ку 
інформаційної інфраструктури сучасного підприємства, а також 
вплив процесу впровадження електронного документообігу на зміну 
усталеної на підприємстві практики менеджменту. Визначено функції 
адміністративного персоналу, котрі оптимізуються внаслідок викорис-
тання систем електронного документообігу в управлінні.
Ключові слова: документообіг, інформаційне забезпечення управ-
ління, управління підприємством, системи електронного докумен-
тообігу. 

К. С. Корнийчук, аспирант, Харьковская государственная академия 
культуры, г. Харьков

ЭлЕКтРОННЫЙ ДОКУмЕНтООБОРОт В ИНФРАстРУКтУРЕ 
УПРАВлЕНИЯ ПРОмЫШлЕННЫм ПРЕДПРИЯтИЕм
Рассмотрено вопросы внедрения электронного документооборота 
на предприятиях. Проанализированы особенности «бумажного» до-
кументооборота, преимущества электронного документооборота 
в условиях развития информационной инфраструктуры современ-
ного предприятия, а также влияние процесса внедрения электрон-
ного документооборота на смену сложившейся на предприятии 
практики менеджмента. Определены функции административного 
персонала, которые оптимизируются в результате использования 
систем электронного документооборота в управлении.
Ключевые слова: документооборот, информационное обеспечение 
управления, управление предприятием, системы электронного до-
кументооборота.
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ELEctronic DocUMEnt ManaGEMEnt sYstEM in tHE 
inFrastrUctUrE oF ManaGEMEnt oF inDUstriaL EntErPrisE
The article deals with the implementation of electronic document man-
agement in enterprises. It analyzes the features of «paper» document 
and the advantages of the electronic document in the development of 
information infrastructure of a modern enterprise. It studies the impact 
of the implementation of electronic document on the change of the 
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well-established practice in the management of an enterprise. It de-
fines the functions of administrative staff that are optimized by the use 
of electronic document management system.
Key words: document management, information support management, 
enterprise management, electronic document management system. 

Постановка проблеми. Широке застосування в  повсякденному 
житті інформаційних технологій має визначальний вплив на соці-
ально-економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток 
сучасного суспільства. Найкардинальніші зміни відбулися в  галузі 
менеджменту підприємством, вони стосувалися документаційного 
забезпечення управління, накопичення та управління знаннями, 
бізнес-процесами, прийняття управлінських рішень. Набутий іно-
земний та вітчизняний досвід важливий для переоцінки результатів 
використання систем електронного документообігу, характеристики 
їх значення для ефективності сучасного бізнесу, розвитку методології 
впровадження та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику органі-
зації систем електронного документообігу детально вивчають сучасні 
дослідники в багатьох сферах її застосування: Г. Асєєв, О. Матвієнко, 
Л. Філіпова, Л. Цивін та ін. вивчали теоретико-методологічні засади 
документообігу; К. Безверхий, С. Домашенко, Л. Колєчкіна, Я. Лен-
дел, М. Плешакова-Боровинська, В. Спрінсян — організаційні та тех-
нологічні питання застосування документообігу на підприємствах; 
О. Абрамов, А. Білошицький, О. Діхтяренко, Д. Трошин — проблеми 
впровадження документообігу в освітніх установах; В. Клюцевський, 
В. Корбутяк, І. Олійченко, О. Орлов, В. Поліщук — в органах держав-
ної влади. Окремо слід назвати праці таких науковців, як М. Круков-
ський, М. Задорожна, Л. Івашко, С. Діордіца, присвячені проблематиці 
вибору системи електронного документообігу. Отже, можемо кон-
статувати існування суттєвого підґрунтя для подальших досліджень.

Мета статті — обґрунтувати місце та значення електронного доку-
ментообігу в інформаційному забезпеченні ефективності управління 
підприємством, узагальнити переваги та передумови його впрова-
дження в  практику менеджменту, охарактеризувати окремі аспекти 
впливу на функціональні обов’язки адміністративного персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління ви-
значають як діяльність об’єднаних у певну структуру суб’єктів управ-
ління, спрямовану на досягнення поставлених цілей завдяки реалізації 
певних функцій і  застосуванню відповідних методів та принципів. 
Загалом метою управління є збереження цілісності об’єкта, підви-
щення ефективності його функціонування, вдосконалення та розвиток 
відповідно до динаміки зовнішнього та внутрішнього середовища для 
досягнення стратегічних і тактичних завдань системи [11].
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Ефективність управління забезпечується застосуванням багатьох 

інструментів та засобів, зокрема якісними рішеннями й ефективним 
зворотним зв’язком під час їх виконання, що дозволяє розглядати 
такі складові процесу управління з  точки зору інформаційного за-
безпечення, як:

•	 інформаційний цикл (пошук, збір, передача, переробка, збері-
гання й використання управлінської інформації);

•	 цикл вироблення та прийняття рішень, основаних на отриманій 
інформації;

•	 організаційний цикл (або цикл реалізації рішень), що перед-
бачає виконання операцій, які впливають на керований об’єкт 
з метою реалізації прийнятого рішення;

•	 визначення цілей і завдань вищого рівня під час аналізу резуль-
татів діяльності, збору інформації про поточний стан керова-
ного об’єкта та підготовки на цій основі нових управлінських 
рішень.

Одиниця інформаційної системи підприємства  — це документ, 
оскільки він є «<...> основним джерелом надходження інформації під 
час забезпечення діяльності підприємства» [11, с. 16]. Саме в  доку-
менті подаються та зберігаються важливі для підприємства резуль-
тати, винаходи, статистика, ідеї тощо; відбувається інформаційна 
взаємодія з  внутрішніми й  зовнішніми користувачами. Сучасне ви-
значення сутності документа в нормативних актах (передусім у Законі 
України «Про інформацію» [3], а також у наукових джерелах [5; 8; 9]) 
дозволяє розглядати його як інформацію, наявну на матеріальному 
носієві, яка містить необхідні реквізити для її ідентифікації в інфор-
маційному потоці господарюючого суб’єкта.

Інформація — ключовий елемент прийняття рішення — управлін-
ська діяльність як процес інформаційного обміну даними про стан 
об’єкта діяльності організації. Отже, якість інформаційного забезпе-
чення управління безпосередньо впливає на успішне функціонування 
організації.

Таким чином, з  точки зору діловодства управління є єдиним 
взаємопов’язаним процесом, який складається із сукупності інфор-
маційних і  організаційних операцій та процедур, що відбуваються 
в єдиному інформаційному просторі (інформаційній системі підпри-
ємства). 

Основним технологічним процесом інформаційної системи під-
приємства є документообіг, під яким розуміють безперервний рух 
документів, що містять вичерпну інформацію про фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства та є основою для прийняття управ-
лінських рішень.
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За останні роки насиченість інформаційного потоку суб’єктів гос-

подарювання значного збільшилася, що зумовило необхідність удо-
сконалення засобів та методів роботи з  документами. Як свідчать 
результати професійних спостережень та експертних опитувань, ор-
ганізація документообігу на основі паперових технологій є однією 
з основних причин низької ефективності адміністративного апарату 
підприємства та управлінської діяльності в  цілому. Наприклад, на 
узгодження документів може витрачатися до 60% робочого часу, на 
пошук документів  — до 30%, серед усіх документів підприємства 
близько 15% губляться, унаслідок чого збільшуються витрати часу 
на відновлення втраченої інформації, отримання відповідних рішень, 
повноважень тощо [1; 6; 7].

За результатами багатьох досліджень можна зазначити певні недо-
ліки щодо організації «паперового» документообігу на промислових 
підприємствах. До них належать:

•	 реєстрація документів — на великих та середніх підприємствах, 
де існує кількаразова перереєстрація документа, витрати часу 
пропорційні до сумарного обсягу документопотоку;

•	 обіг документів між підрозділами та посадовими особами  — 
фізичне переміщення документів (надсилання поштою, 
кур’єрською доставкою тощо) залежно від віддаленості отри-
мувача може становити від одного до кількох днів. Унаслідок 
вимушеного очікування можуть гальмуватися пов’язані з цими 
документами господарські процеси (наприклад, укладання до-
говору з новим партнером тощо);

•	 пошук документів — успішність пошуку паперових документів 
залежить від упорядкованості архіву (перебування документа на 
визначеному місці, наявності його реквізитів), а швидкість — від 
розміру архіву (додатковий час витрачається на пошук картки 
документа, потім — самого документа). Якщо даних про доку-
менти немає або його не виявилося на місці, то здійснюється 
пошук в  паперових реєстраційних журналах або створюється 
його дублікат, що може тривати до кількох днів;

•	 підготовка типових документів — залежно від обсягу докумен-
тообігу необхідність уніфікації форм, підготовки шаблонів та 
типових бланків документів може виявляти себе по-різному, 
проте під час використання паперової технології це пов’язано 
зі збільшенням обсягу документів: фінансовими витратами на 
їх виготовлення, зберігання, а також витратами часу на пошук 
та доставку в потрібні підрозділи (вважається, що в середньому 
на підготовку типових документів за паперовою технологією 
організації документообігу витрачається близько 120 хвилин 
робочого часу);
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•	 процедура узгодження та візування (підписання) документів — 

тривалість узгодження того чи іншого документа безпосеред-
ньо залежить від його важливості, опосередковано — від пере-
бування в  потрібний час і  в потрібному місці посадових осіб, 
котрі узгоджують документ. Невідповідності у графіках роботи 
можуть збільшувати час очікування на прийом посадової особи 
на кожному наступному етапі узгодження (на процедуру узго-
дження може витрачатися від 50% до 75% часу виконавців);

•	 підготовка та формування звітів передбачає наявність усіх 
необхідних даних, що потребуватиме витрати часу на пошук 
інформації та підготовку самого документа (підготовка звітів 
загалом триває 144 хвилини робочого часу);

•	 дотримання строків виконання документів  — витрати часу 
збільшуються пропорційно до чисельності працівників, ко-
трих потрібно проконтролювати чи надати додаткові інструкції 
(на особисте чи телефонне інформування потрібно витратити 
близько 10 хвилин на одного працівника);

•	 розмноження документа за резолюцією — витрати ресурсів та 
часу пропорційні до необхідної кількості копій.

Упровадження систем електронного документообігу дозволяє ав-
томатизувати та значно підвищити ефективність роботи з докумен-
тами. По-перше, завдяки взаємозв’язку між бізнес-процесами та від-
повідними документами користувачі управлінської інформації мають 
можливість розглядати, аналізувати та проектувати бізнес-процеси, 
підвищуючи ефективність функціонування підприємства. По-друге, 
робота в  єдиній інформаційній системі дозволяє посилити контр-
оль за строками та якістю виконання документів; створити основу 
для колективної взаємодії, завдяки чому підвищується ефективність 
управління бізнес-процесами. По-третє, прямий економічний ефект 
від упровадження полягає в  економії витрат робочого часу праців-
ників та скороченні витрат на підготовку паперових документів. 
По-четверте, технології створення електронного архіву забезпечують 
надійний захист документів від утрати чи викрадення, скорочують 
час на пошук та передавання інформації, уможливлюють надійність 
обліку документів. По-п’яте, відбувається скорочення витрат під час 
підготовки документів завдяки інтелектуальним технологіям роботи 
в текстових редакторах (автоформат, автоматична генерація номера, 
пошук серед документів з  урахуванням їхніх редакцій, додатків до 
документів та зв’язків між ними [10] тощо).

Слід зазначити, що впровадження електронних технологій роботи 
з документами зумовлене розвитком форм взаємодії суб’єктів госпо-
дарювання з  державними органами (зокрема фіскальною службою), 
яка нині передбачає застосування електронних способів створення та 
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передачі звітних документів (персональних комп’ютерів та глобальних 
мереж), тому необхідно впроваджувати безпаперові технології роботи 
з  інформацією.

Заміна традиційного документообігу електронним — складний та 
трудомісткий процес. Залежно від обійманої посади, обов’язки корис-
тувачів можуть розширюватися новими повноваженнями стосовно 
контролю та моніторингу, оновлення чи створення нових докумен-
тів. Отже, електронний документообіг на підприємстві «найчастіше 
пов’язаний з  серйозною зміною на ньому існуючих бізнес-процесів. 
З упровадженням електронного документообігу змінюється сам стиль 
управління бізнесом» [4].

Поділ працівників адміністративного апарату на групи користува-
чів дозволяє впорядкувати перелік функцій, які ефективніше вирішу-
ються завдяки впровадженню електронного документообігу (таблиця).

Таблиця. Автоматизація функцій адміністративного персоналу за-
собами систем електронного документообігу

Групи  
користувачів Функції адміністративного персоналу

Групи корис-
тувачів (спіль-

на робота)

Служба ді-
ловодства

Організація документообігу, ведення номен-
клатури справ, реєстру документів, експе-
дирування вхідних та вихідних документів, 
надсилання вихідних документів, ведення 
електронного архіву документів

Секретарі/по-
мічники керів-
ників
Юридичний 
відділ

Секретарі/
помічники 
керівників

Опрацювання вхідної документації, підго-
товка проектів документів, надсилання лис-
тів, документування результатів нарад, фор-
мування звітів

—

Бухгалтерія

Формування всіх видів звітності, архіву фі-
нансової та звітної інформації, ведення пер-
винного обліку, оптимізація роботи з фінан-
сово-розрахунковими документами, здій-
снення внутрішнього контролю

Служба без-
пеки
Фінансовий 
відділ

Служба  
безпеки

Подання відомостей про результати перевір-
ки претендентів на посади, узгодження від-
ряджень

—

Фінансовий 
відділ

Оперативний доступ до управлінської, фі-
нансової інформації, створення звітів, про-
ектів, доповідей тощо; підготовка до подат-
кових та аудиторських перевірок, розробка 
стратегій розвитку

Бухгалтерія
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Юридичний 
відділ

Ведення договірної, претензійної роботи; 
узгодження даних, проектів документів з від-
ділами підприємства відповідно до регла-
менту; контроль за виконанням зобов’язань 
і термінів; затвердження ЕЦП

Служба без-
пеки
Керівництво 
вищого та 
середнього 
рівнів

Відділ кадрів

Організація та документальне відображення 
процесів підбору, прийому, звільнення, пере-
ведення й призначення персоналу, організа-
ція процесів узгодження кадрових докумен-
тів, облік відряджень тощо

Служба без-
пеки
Бухгалтерія

Вище керів-
ництво

Аналіз фінансово-господарської діяльності, 
розробка та впровадження управлінських 
рішень, здійснення зовнішніх комунікацій 
тощо.

Усі відділи

Керівництво 
середнього 
та нижчого 
рівнів

Контроль за впровадженням управлінських 
рішень, реалізацією стратегії розвитку під-
приємства, підготовка звітів та доповідей 
щодо діяльності підприємства

Вище керівни-
цтво
Відділ кадрів
Служба без-
пеки

Джерело: створено на основі опрацювання [2].
Електронний документообіг забезпечує ефективну комунікацію 

між різними групами користувачів інформації, сприяє швидкому та 
безконфліктному вирішенню спільних завдань. Наприклад, договірна 
діяльність, яка є однією з основ ведення бізнесу, належить до компе-
тенції юридичного відділу, який у кожній конкретній угоді повинен 
вжити заходів для дотримання прав та інтересів підприємства, а та-
кож забезпечити відповідність положень договору до норм чинного 
законодавства. Проте разом із юридичним відділом над договором 
працюють фахівці служби безпеки, фінансового відділу, керівники ви-
щого та середнього рівнів, доповнюючи або контролюючи його зміст 
відповідно до своєї компетенції.

Висновки. Сучасною тенденцією розвитку електронного докумен-
тообігу є формування єдиного інформаційного середовища, у якому 
відбувається обіг даних щодо всіх сфер життєдіяльності суб’єкта гос-
подарювання (фінансово-господарської інформації, звітності, управ-
ління знаннями, договірної роботи, взаємодії з державними органами 
тощо). При цьому інформація може подаватися в  різних формах 
(текстовій, графічній, візуальній, аудіовізуальній), але завдяки ши-
рокому нормативному тлумаченню поняття «документ», а  також за 
умови обов’язкового виконання вимог діловодства щодо обов’язкових 
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атрибутів документа (електронного документа) єдине інформаційне се-
редовище підприємства можна розглядати як систему документообігу.

Значення електронного документообігу для розвитку сучасного 
підприємства слід розглядати в  економічному та організаційному 
вимірах. У першому разі йдеться про оптимізацію витрат унаслідок 
упровадження електронних технологій (насамперед, завдяки економії 
коштів на матеріалах, звільненні комерційної площі, яку б займав 
паперовий архів, економії робочого часу тощо). У другому разі — про 
підвищення якості управління, що досягається завдяки колективній 
роботі, поліпшенню керованості та контрольованості бізнес-процесів, 
виконавської дисципліни, можливості ефективніше здобувати знання 
та здійснювати підготовку персоналу.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розвитком визна-
чених теоретико-методологічних основ документаційного забезпе-
чення управління відповідно до сучасної специфіки ведення госпо-
дарської діяльності. 
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ELEctronic DocUMEnt ManaGEMEnt sYstEM in tHE 
inFrastrUctUrE oF ManaGEMEnt oF inDUstriaL EntErPrisE
The aim of this paper is to substantiate the place and value of electronic 
document circulation in information support of management, and to study 
the benefits and prerequisites for its implementation in practice, to char-
acterize certain aspects of its impact on the functional responsibilities of 
administrative staff.
Research methodology. The study investigates this issue by examining 
the method of abstractions in electronic document circulation; system 
approach in studying organizational and management categories, which 
determine the problems of electronic document management system in 
the enterprise.
Results. It has been found that the modern trends in electronic document 
circulation are the creation of a common information environment in which 
the circulation of data in all areas of the entity is organized.
The value of electronic document circulation for the development of a 
modern enterprise should be considered in the economic and organiza-
tional dimensions. In the first case it is concerned with optimizing costs 
due to the implementation electronic technology. In the second case it 
deals with the improvement of quality management which is achieved 
through the collaboration of possibilities and others.
Novelty. An attempt is made in this paper to show perspective ways 
of implementing document management, therefore, on this basis the 
development of functional responsibilities of administrative staff.
The practical significance. Researchers and managers of enterprises may 
find the information contained in this article useful for developing new 
methods of implementing electronic document circulation of an industrial 
enterprise.
Key words: document management, information support management, 
enterprise management, electronic document management system. 
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ЕтАПИ стВОРЕННЯ ГЕЙміФіКОВАНОЇ сИстЕмИ ДлЯ ВИКОРИстАННЯ 
В НАВЧАлЬНОмУ ПРОЦЕсі ВНЗ
Розглянуто базові визначення гейміфікації, запропоновані різними 
фахівцями. Наведено огляд публікацій, у яких досліджуються те-
орія і практика гейміфікації, основні принципи використання її ме-
тодів у бізнесі та навчанні. Описані етапи створення гейміфікованої 
системи, акцентовано на освітньому контексті. Проаналізовано від-
мінності гейміфікації від ігор, симуляторів і традиційної освіти. Роз-
глянуто перспективні моделі впровадження методів гейміфікації або 
гейміфікованих систем у навчальний процес внз.
Ключові слова: гейміфікація, освітні технології, гейміфікована сис-
тема, змішане навчання.

Н. С. Кравец, кандидат технических наук, доцент, Харьковская государст-
венная академия культуры, г. Харьков

ЭтАПЫ сОЗДАНИЯ ГЕЙмИФИЦИРОВАННОЙ сИстЕмЫ ДлЯ 
ИсПОлЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОм ПРОЦЕссЕ ВУЗА
Рассмотрены базовые определения геймификации, предложенные 
различными специалистами. Приведен обзор публикаций, в которых 
исследуются теория и практика геймификации, основные принципы 
использования её методов в бизнесе и обучении. Описаны этапы 
создания геймифицированной системы, акцентируется на образо-
вательном контексте. Проанализированы отличия геймификации 
от игр, симуляторов и традиционного образования. Рассмотрены 
перспективные модели внедрения методов геймификации или гей-
мифицированных систем в учебный процесс вуза.
Ключевые слова: геймификация, образовательные технологии, гей-
мифицированная система, смешанное обучение.

N. S. Kravets, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor the 
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

staGEs oF crEatinG a GaMiFiED sYstEM For UsE  
in tHE EDUcationaL ProcEss oF tHE UniVErsitY
The author investigates the basic definition of gamification proposed 
by various experts. This paper presents a review of publications, which 
explores the theory and practice of gamification, the basic principles 
on the use of its methods in business and education. The article also 
describes the steps to create a gamified system focusing on the educa-
tional context. The differences of gamification from games, promoters, 
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and traditional education have been analyzed. The paper considers a 
prospective model of introduction of gamification or gamified systems 
in the educational process of the University.
Key words: gamification, educational technology, gamified system, 
blended learning.

Постановка проблеми. Навчальний процес потребує інновацій 
для пришвидшення ступеня залучення та підвищення успішності 
результатів навчання. Проблемою також є підсилення як поверхо-
вої, так і  глибинної мотивацій студентів. Один із найважливіших 
факторів, що впливають на неї, — це метод організації навчального 
процесу. Останні роки набули поширення методи гейміфікації як за-
сіб підвищення мотивації та залучення до бізнесу, охорони здоров’я, 
соціальних проектів, краудсоурсингу, навчання. Етапи створення гей-
міфікованої системи, запропоновані спеціалістами, орієнтовані на-
самперед на бізнес-контекст. Тому особливості їхнього використання 
в навчальному процесі потребують детальнішого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З теорією та практикою 
гейміфікації, методами й підходами, які довели свою дієвість, можна 
ознайомитися в праці Кевіна Вебаха1, у якій науковець стверджує, що 
«розвага — надзвичайно цінний інструмент для вирішення серйозних 
бізнес-завдань, пов’язаних з маркетингом, підвищенням ефективності, 
інноваціями, залученням клієнтів, роботою з персоналом та стабіль-
ним розвитком» [5]. Основні принципи використання методів геймі-
фікації в бізнесі викладені в дослідженні Гейба Зікерманна [6]. Janaki 
Mythily Kumar та Mario Herger докладно розглядають етапи створення 
гейміфікованої системи [2]. Досвід використання відеоігор під час на-
вчання розглянуто в циклі статей Джордана Шапіро [4]. Автор є при-
хильником використання ігрових методів навчання, але підкреслює, 
що «завжди потрібно пояснювати учням, як і чому гра узгоджується 
із загальним контекстом навчання. Адже якщо діти грають із задово-
ленням, це ще не означає, що вони розуміють, як гра співвідноситься 
з іншими видами діяльності на уроці». Геймдизайнер Раф Костер на-
впаки розглядає навчання як невід’ємну складову гри [3].

Мета статті  — розглянути етапи створення гейміфікованої сис-
теми, рекомендовані різними фахівцями, та запропонувати можливі 
моделі впровадження в навчальний процес внз методів гейміфікації 
або гейміфікованих систем. Хоча ігри в різних форматах з давніх ча-
сів використовуються в педагогічній практиці, існує багато стереоти-
пів стосовно гейміфікації, наприклад, асоціювання з залежністю або 

1  Кевіна Вебах  — професор Пенсільванського університету, автор курсу 
«Gamification» на платформі MOOC (масових он-лайн-курсів) Coursera
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маніпуляцією. Інші дослідники стверджують, що ігри для дітей — це 
норма, але поширення методів гри за межі простих розваг  — явна 
ознака інфантилізму суспільства. У базовому визначенні гейміфікації 
наголошено на наявності реальних дій учасників гри в додатковому 
контексті, від якого можна відмовитися в будь-який час.

Базові визначення теорії гейміфікації. Існує безліч визначень 
терміна «Гейміфікація» (Gamification). Найчастіше цитують Кевіна 
Вербаха [5]: «Гейміфікація  — використання ігрових елементів та 
ігрових механік у неігровому контексті», — та Гейба Зікерманна [6]: 
«Процес реалізації ігрових стратегій у  бізнесі називається гейміфі-
кацією. З його допомогою ви можете набути досвіду, який створить 
необхідний сенс і  посилить мотивацію співробітників та клієнтів. 
Гейміфікований проект використовує переваги ігрових механік, про-
грам лояльності та поведінкової економіки для вирішення критичних 
проблем і посилення залучення». Аналітики, котрі вивчають перспек-
тиви розвитку освітніх технологій, стверджують [7]: «Гейміфікація 
(від англ. «gamification»  — ігрофікація) стає важливою характерис-
тикою нової освітньої платформи, яка дозволяє за допомогою ви-
користання ігрових підходів активніше залучати учнів до процесу 
набуття нових навичок і компетенцій». Визначимо, чим гейміфікація 
нагадує традиційні ігрові практики та чим відрізняється від них. 
Гейміфікація — це не:

•	 занурення в тривимірний віртуальний світ (наприклад, second 
life);

•	 ігри під час роботи або навчання;
•	 використання ігор у бізнес-контексті (наприклад, макдональдс-

monopoly);
•	 різноманітні симулятори, які використовуються під час підго-

товки пілотів, водіїв або лікарів (serious games); 
•	 теорія ігор (розділ прикладної математики, що вивчає опти-

мальні стратегії в  іграх).
Гейміфікація не використовується тільки для маркетингу та залу-

чення нових клієнтів, не обмежується впровадженням points (балів), 
badges (бейджів, значків, нагород), leaderboards (таблиць лідерів) і зо-
всім не обов’язково містить їх. Гейміфікація не завжди функціонує 
в електронному форматі, це лише інструмент, що дозволяє посилити 
мотивацію й залучення.

Автори MOOC «Ігрофікація» стверджують [8]: гейміфікація — це 
доповнення існуючого контексту ігровими правилами з обов’язковою 
наявністю фану, зв’язку з реальністю й добровільності гри. Фан — це 
правила, дотримання яких робить реальність захоплюючою й  ціка-
вішою для гравців. Зв’язок з реальністю означає виконання гравцем 
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в ігрофікованій системі тих самих дій, що й до введення ігрофікації. 
Добровільність гарантує гравцеві можливість у будь-який момент від-
мовитися від гейм-надбудови й  повернутися до звичайної взаємодії 
з  реальністю. Тільки за умови дотримання всіх цих правил можна 
вважати будь-який процес ігрофікацією.

Критерії відмінності гейміфікації від ігор, симуляторів і традицій-
ної освіти наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Відмінні ознаки гейміфікації

Параметр  
порівняння

Тра ди-
цій ні
ігри

Симу ля-
тори

(serious 
games)

Геймі фі ка ція Традиційна 
освіта

Завдання існують
Зворотний 
зв’язок постійний, безперервний існує

Цілі визначені
інколи неви-
значені або 
незрозумілі

Шлях до май-
стерності доступний кожному

доступний, 
якщо пощас-
тить

Правила чіткі, прозорі, долу-
чені до контексту гри

надбудовані над іс-
нуючим контекстом

інколи неви-
значені

Невдачі очікувані, заохочують до дії караються, 
приховуються

Статус ко-
ристувача прозорий, своєчасно оновлюється прихований

Дії гравця наповнені ігровим 
змістом

корисні для існуючо-
го контексту, части-
на дій наповнюється 
додатковим ігровим 
змістом

корисні для 
існуючого 
контексту

Наратив (те, 
що поєднує 
складові сис-
теми в єдине 
ціле)

існує якщо пощас-
тить

Добро віль-
ність існує ні існує ні
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Етапи створення гейміфікованої системи. Для створення цілісної 

гейміфікованої системи необхідно послідовно подолати кілька етапів 
[2, 5, 8]. Наведемо їх з адаптацією до втілення в освітніх інструментах.

1. Визначення мети.
Мета повинна відповідати абревіатурі SMART (Specific Measurable 

Achievable Relevant Time-bound), що використовується в проектному 
менеджменті й  управлінні для визначення завдань. Тобто бути гра-
нично конкретною, вимірною, досяжною, чітко відповідати на запи-
тання: «Для чого застосовано методи гейміфікації?». Також необхідно 
точно визначити терміни досягнення мети. Приклад мети з Lingualeo1: 
за 30 днів вивчити 300 нових слів і  10 граматичних правил англій-
ської мови.

2. Опис гравців.
Образи гравців мають бути чітко визначеними. Якщо гейміфікація 

є внутрішньою, тобто застосовується в межах конкретної організації, 
потрібно описати гравців; якщо — зовнішньою, тобто слугує, напри-
клад, для залучення клієнтів, необхідно створити декілька типажів 
гравця, виокремити характерні особливості для деяких груп людей. 
В освітній системі з елементами гейміфікації доцільно класифікувати 
гравців за психологічними типами та рівнем початкових знань. Спе-
ціально для застосування в гейміфікованих системах Річард Бартл [1] 
розробив типологію гравців (рис. 1). 

Рис. 1 Типологія гравців за Р. Бартлом
Кілери — любителі позмагатися. Їх мета — продемонструвати свою 

перевагу перед іншими гравцями. А якщо вони бажають створювати 
щось, то неодмінно, щоб це було краще, ніж в  інших. Кар’єристи — 
«колекціонери» досягнень. Бейджі, бали, рейтинги  — це все їхня 
мета. Вони змагаються не з  іншими користувачами, а  із системою. 
Дослідників не турбують бали й рівні, їм просто подобається вивчати 
й аналізувати. Соціалізатори полюбляють спілкування. Лайкають, по-
ширюють, долучаються до соцмедіа-спільнот.

1 Гейміфікована система он-лайн-навчання
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3. Опис цільової поведінки.
На цьому етапі потрібно відповісти на чотири запитання: 
•	 що повинні зробити гравці?
•	 як це виміряти? 
•	 як це сприяє досягненню мети?
•	 як діє зворотний зв’язок?
4. Визначення шляху гравця.
Під шляхом гравця розуміється ймовірна траєкторія розвитку 

ігрових навичок, зміна компетенцій, залучення та інші характерис-
тики у процесі гри. Фахівці пропонують різні моделі, базова модель 
наведена на рис. 2. Спочатку гравець прагне всіх перемогти (1), потім 
починає вивчати гру (2), далі колекціонує досягнення (3) й, можливо, 
починає ділитися враженнями (4).

 
Рис. 2 Шлях гравця за Р. Бартлом

5. Визначитися, що розважатиме.
Гравцям має бути цікаво, приємно, комфортно. Існують кілька 

теорій про те, що саме є фаном для гравця. Раф Костер [3] пізнання 
чогось нового називає одним із видів фану. «Фан у грі виникає з на-
буттям майстерності». Для позначення цього різновиду фану він ви-
користовує слово «grok» у сенсі інтуїтивного розуміння чого-небудь, 
«ви розумієте щось так ретельно, що стаєте з ним одним і навіть 
любите його». Раф Костер стверджує: «Ігри — учителі, як тільки гра 
припиняє навчати нас, нам стає нудно… Фан — це лише інше слово 
для навчання. Чому традиційне навчання є таким нудним для бага-
тьох людей? Тому що метод трансляції неправильний!»

6. Обрання інструментів.
Гра  — комплексна система, вона складається з  безлічі невеликих 

частин — ігрових елементів. Необхідно підібрати елементи таким чи-
ном, щоб вони відповідали пройденим п’яти крокам. 

Висновки. Гейміфікація — один з педагогічних інструментів, що не 
має негативних властивостей, однак користуватися ним слід усвідом-
лено: він повинен залучати, а не відволікати, має бути змістовним. Для 
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впровадження в навчальний процес внз методів гейміфікації можна 
використати такі моделі:

•	 застосувати навчальну гейміфіковану систему (наприклад, 
Lingualeo, Codecademy) як корисний додаток у  межах моделі 
змішаного навчання;

•	 створити навчальну гейміфіковану систему силами студентів 
(наприклад, співробітники та студенти Техаського університету 
A&M розробили гру «ARTé:Mecenas», за допомогою якої можна 
стежити, як італійська економіка в епоху Ренесансу впливала на 
розвиток мистецтва, діючи від імені родини Медічі);

•	 застосувати окремі ігрові елементи, вбудовуючи їх у LMS;
•	 додати до навчального процесу ігрові елементи, нівелюючи не-

гативні ознаки традиційної системи порівняно з гейміфікованою 
системою, наведені в таблиці 1.

Обрання ігрових механік  — це не альтернатива академічному 
стилю викладення матеріалу, а додатковий «інгредієнт», який доцільно 
використовувати в обмеженій кількості. Інколи потрібно складні про-
цеси спростити ігровими елементами за принципом, який сформу-
лював А. Ейнштейн: «Усе слід спрощувати, доки це можливо, але не 
більше того».

Предметом подальших досліджень може стати порівняльний аналіз 
ігрових механік з точки зору ефективності їх використання в навчаль-
них гейміфікованих системах. 
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staGEs oF crEatinG a GaMiFiED sYstEM For UsE in tHE 
EDUcationaL ProcEss oF tHE UniVErsitY
The aim of this article is to analyze the stages of creating a gamified sys-
tem proposed by different experts and give recommendations regarding 
models of its implementation in the educational process.
Research methodology. Eight relevant publications on the subject (mono-
graphs, scientific journal and newspaper articles) have been reviewed. 
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Results. Gamification methods are used in many universities around the 
world and are promising for Ukraine.
Games in various formats from ancient times were used in the teaching 
practice. A basic definition of gamification insists on the actions of partici-
pants in an additional context, from which you can opt out at any time.
To build an integrated gamified system it is necessary to go through sev-
eral stages: the purpose defining; player description; the target behavior 
description; the player’s way definition; to decide what will amuse and 
entertain; tools choosing.
To introduce gamification methods in the educational process of universi-
ties you can use the following models:
· use a gamified educational system as a useful application in the blended 

learning model framework;
· build a gamified system by students;
· use individual game elements, integrating them into the LMS;
· add gamification methods to the learning process, offsetting the nega-

tive features of the traditional system compared to a gamified system.
Gamification is one of the pedagogical tools that has no negative proper-
ties, however, should be used consciously, it should attract, not distract, 
should be meaningful.
Novelty. In this work the author attempts to show the stages of imple-
mentation of a gamified system in comparison with a traditional model 
of education and give recommendations for their introduction into the 
educational process.
The practical significance. Ukrainian educators may find the information 
contained in this article useful for the implementation of game elements 
or gamified systems in the academic process.
Key words: gamification, educational technology, gamified system, 
blended learning.
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О. М. Забеліна, викладач, Харківська державна академія культури,  
м. Харків

sMM-стРАтЕГіЯ ЯК іННОВАЦіЙНА тЕХНОлОГіЯ 
В сОЦіОКУлЬтУРНОмУ ПРОстОРі
Проаналізовано актуальні аспекти розробки та впровадження інно-
ваційної технології, що впливають на здійснення рекламних заходів 
підприємства, яке діє на міжнародному ринку. На основі аналізу об-
ґрунтовано напрями вдосконалення реалізації реклами завдяки по-
силенню ролі інноваційних рекламних інструментів та використанню 
нової стратегії. 
Ключові слова: тренд, брендинг, SMM-стратегія, соціальні мережі, 
інтернет-мережа, блоги, рекламний продукт, інноваційні технології, 
social media optimization (SMO), social media marketing (SMM), імідж, 
SMM-фахівці, ком’юніті-менеджмент, івенти, контент-менеджмент. 

А. М. Забелина, преподаватель, Харьковская государственная академия 
культуры, г. Харьков

sMM-стРАтЕГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ тЕХНОлОГИЯ 
В сОЦИОКУлЬтУРНОм ПРОстРАНстВЕ
Анализируются актуальные аспекты разработки и внедрения иннова-
ционной технологии, влияющие на осуществление рекламных меро-
приятий предприятия, действующего на международном рынке. На 
основе анализа обоснованы направления совершенствования реали-
зации рекламы благодаря усилению роли инновационных рекламных 
инструментов и использованию новой стратегии.
Ключевые слова: тренд, брендинг, SMM-стратегия, социальные сети, 
интернет-сеть, блоги, рекламный продукт, инновационные техноло-
гии, social media optimization (SMO), social media marketing (SMM), 
имидж, SMM-специалисты, комьюнити-менеджмент, ивенты, кон-
тент-менеджмент.

O. M. Zabelina, lecturer, the Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

sMM-stratEGY as an innoVation tEcHnoLoGY in socio-cULtUraL 
EnVironMEnt 
Analyzes the relevant aspects of the development and implementation 
of innovative technologies, affecting the implementation of promotional 
activities of the enterprise operating on the international market. On the 
basis of the directions of improving the implementation of the advertising 
by strengthening the role of innovative advertising tools and the use of 
the new strategy.
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Key words: trend, branding, SMM-strategy, social media, Internet, 
blogs, advertising product, innovation technologies, social media opti-
mization (SMO), social media marketing (SMM), image, SMM-profes-
sionals, events, content-management.

Постановка проблеми. Нині соціальні мережі набули значної 
популярності серед користувачів інтернету. Усього за декілька років 
всесвітня мережа стала потужним засобом масової комунікації, що 
надає широких можливостей для рекламування найрізноманітнішими 
способами. Можливості інтернету, на відміну від традиційних ЗМІ, 
дозволяють використовувати немало рекламних носіїв: текст, графіку, 
відео та аудіо.

Аудиторія глобальної мережі налічує десятки мільйонів відвідува-
чів. Чим це зумовлено? Передусім соціальними мережами. Безумовно, 
людям подобається спілкуватися, отримувати багато інформації, пере-
глядати відео, знаходити нові контакти, друзів. Саме соціальні мережі 
дозволяють не тільки самовиразитися, але й ознайомитися з творчістю 
інших користувачів. Очевидно, що такий майданчик найдоцільніший 
для рекламного та медіа-ринків. Соціальні «гіганти» (Вконтакте (VK), 
Facebook, Twitter, Linkeding) не розміщують жодних банерів. Щороку 
система передачі інформації між користувачами вдосконалюється. 
Цікаві посилання в  спільнотах поширюються надзвичайно швидко, 
діє важливий принцип сарафанного радіо.

Мета статті  — викласти інноваційну стратегію досвіду застосу-
вання технологій реклами, виявити проблемні аспекти та перспективи 
його використання в соціокультурному просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує думка, що пові-
домлення, які передаються в соціальних мережах, викликають більше 
довіри в  потенційних споживачів. Це пов’язано з  рекомендаційною 
схемою поширення за допомогою соціальних зв’язків, на яких осно-
вується взаємодія. Просування в  соціальних мережах дозволяє точ-
ково впливати на цільову аудиторію, вибирати майданчики, де ця 
аудиторія представлена більшою мірою, можливі відповідні способи 
комунікації з нею, при цьому майже не долучає незацікавлених у цій 
рекламі людей. Маркетинг у соціальних мережах передбачає безліч ме-
тодів роботи, найпопулярніші з них — це створення спільнот бренда 
(створення представництв компанії в соціальних медіа), робота з бло-
госферою, репутаційний менеджмент, персональний брендинг і  не-
стандартне SMM-просування. Цей процес є надзвичайно динаміч-
ним: потрібно постійно стежити за мінливими інтересами аудиторії, 
виникненням нових трендів. Робота SMM-фахівців відбувається на 
таких платформах: соціальні мережі — Вконтакте, Facebook, Linkeding, 
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Google+; блогосфера  — Twitter, LiveJournal; фото та відео-блоги  — 
YouTube, Instagram.

Масштабність та унікальна структура соціальних спільнот сприяли 
створенню особливої технології розкрутки. Існують два терміни: social 
media optimization (SMO) і social media marketing (SMM). 

Більшість вірусних відео починають переглядати тисячі користу-
вачів саме після того, як над ними попрацюють такі компанії. Робота 
SMO і SEO-оптимізатора істотно відрізняється.

Social media marketing (SMM)  — це процес долучення трафіку, 
уваги до бренда або продукту через соціальні платформи, викорис-
тання соціальних медіа як каналів для просування компаній та ви-
рішення інших бізнес-завдань.

У SMM головно акцентується на створенні контенту, який люди 
поширюватимуть через соціальні мережі самостійно, без участі ор-
ганізатора.

Social media optimization (SMO) — комплекс заходів, що здійсню-
ється в соціальних мережах, блогах, на тематичних форумах і сайтах 
з  метою долучення нових відвідувачів, підвищення популярності 
й впізнаваності бізнесу, товарів або послуг.

SMO-просування містить такі елементи:
1) підвищення популярності при орієнтуванні на певне коло ко-

ристувачів;
2) спрямування контенту сайта на майданчик соціальних мереж 

(використання закладок, RSS);
3) заохочення тих, хто посилається на ресурс.
Пошукова оптимізація спрямована на пошукові машини, а  роз-

крутка в соціальних мережах — на людину, що впливає на цільовий 
фактор на ранньому етапі розкрутки, має важливе значення і є одним 
з головних [3].

Існують і нетрадиційні методи SMO-розкрутки — репутаційні сер-
віси, суть яких полягає в  тому, що сервіс організовує користувачів, 
котрі залишають позитивні коментарі, створюючи видимість «живого» 
обговорення матеріалу. Як результат — ресурс набуває більшої авто-
ритетності. SMM здійснюється за допомогою спрямованих тематичних 
листів (це не спам і не прихований маркетинг).

Слід зазначити, що вирішення бізнес-завдань можливе завдяки 
використанню інструментів маркетингу.

SMM-стратегія — план досягнення бізнес-цілей компанії засобами 
комунікації в соціальних мережах. SMM-менеджер — універсальний 
фахівець, здатний якісно керувати людьми й процесами в межах со-
ціальної платформи бренда.
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Оскільки ринок праці активно змінюється, виникли нові професії, 

до яких наразі можна долучити тих, хто себе шукає або хоче змінити 
сферу діяльності. Саме SMM-менеджери перебувають серед спеціаль-
ностей, що стрімко розвиваються. Основуючись на статистиці Head 
Hunter, можна говорити про істотне зростання ринку праці у  сфері 
SMM-менеджменту. Наразі збільшується кількість вакансій і резюме 
SMM-ників, посилюється конкуренція серед цих фахівців.

На практиці функції SMM-ника часто виконує людина, котра на-
вчилася вести акаунти й групи в соціальних мережах, достатньо гра-
мотна, володіє російською та українською мовами та непогано знає 
англійську (як мінімум — на базовому рівні).

Нині здобути освіту професійного фахівця SMM-ника в  Україні 
доволі складно, оскільки ця професія в  соціокультурному просторі 
не надто поширена. 

Необхідно розуміти, що робота SMM-фахівця охоплює більший 
спектр завдань, пов’язаний не тільки із залученням покупців з  со-
ціальних мереж, але й  з  іміджем, сприйняттям товару або послуги. 
Цей спеціаліст визначає наявність бренда та здійснює просування 
в соціальних мережах.

Головне його завдання — охопити якомога більшу аудиторію, якій 
цікаві товар або послуга клієнта, «зміцнювати» імідж клієнта, усу-
вати негатив, зокрема «чорний PR», у соціальних мережах, прагнути 
створити позитивний імідж замовника. Безпосередньо SMM може 
не впливати на продаж, але побічно, завдяки позитивному іміджу 
продукту або послуги, збільшувати його.

SMM-менеджер визначає, у яких соціальних мережах просуватиме 
бренд, яким чином організувати роботу з пошуку й нейтралізації не-
гативу та збільшити аудиторію в соціальних каналах тощо.

Основні клієнти SMM: рекламні та SMM-агенства; середній і вели-
кий бізнес; державні підприємства, яким потрібні ці послуги, творчі 
люди (артисти, письменники, музиканти тощо).

SMM-фахівець — універсальна багатофункціональна людина, тому 
вона має набути основних необхідних їй навичок: розуміти людей 
і  спілкуватися (комунікативний аспект); мати аналітичний склад 
розуму; знати особливості соціальних мереж, її аудиторії, техноло-
гії, правила; створювати цікавий контент, який сподобається людям 
(дизайнерські навички); використовувати рекламні інструменти, за-
пропоновані соціальними мережами (зокрема системи таргетованої 
реклами, промопости); залучати аудиторію із соціальних мереж на 
сайт замовника; вміти використовувати інструменти автоматиза-
ції в  соціальних мережах, аналітичні інструменти, що дозволяють 
здійсню вати моніторинг користувачів соціальних мереж, відстежувати 
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ефективність рекламних компаній, визначати охоплення та інші по-
казники тощо.

У професії SMM-менеджменту важливо завжди першим отримати 
інформацію [2], тому SMM-менеджерові необхідно мати досвід ро-
боти з власними групами, пабліками, різними соціальними мережами; 
мати знайомих серед власників великих груп і пабліків; здобути освіту 
у сфері SMM.

Інтернет — це велика платформа й важливий інструмент [8]. SMM-
менеджер має правильно розуміти механізми реклами, формувати 
бюджет рекламної компанії тощо.

Фахівець із ком’юніті-менеджменту повинен спрямовувати обгово-
рення в потрібному напрямі, усувати негативне ставлення користува-
чів, підвищувати їхню активність у спільнотах, збільшувати повторні 
звернення до контенту, організовувати й  проводити онлайн-івенти, 
долучати службу підтримки через соціальні мережі.

Контент-менеджмент  — це вміння створювати карту контенту 
для різних майданчиків, адаптувати існуючий контент під формат 
блогу, відеохостингу, писати тексти відповідно до формату соціальної 
мережі, блогу, поширювати соціальні релізи, готувати інфоприводи, 
створювати сценарії для відео.

Робота з інтерфейсами спрямована на те, щоб брендувати співтова-
риство, створювати дизайн спільнот, інтегрувати сайт із соціальними 
мережами, соціальні мережі — з онлайн-магазинами, знаходити сти-
мули для вступу, створювати сторінки, вкладки, працювати зі стен-
далонг-блогами. 

Важливими в роботі SMM-менеджменту є спілкування з лідерами, 
цільовою аудиторією, вміння організовувати івенти для лідерів, акції 
семплінгів, робота з громадами цивільних маркетологів [1].

Аналітика посідає значне місце в професії і передбачає такі нави-
чки: вміння моніторити соціальні мережі й блоги вручну, здійснювати 
аналітику інфоприводів, змін інформаційного поля, тональності зга-
дувань, знаходити джерело негативу в соцмережах та блогах, аналізу-
вати ефективність компанії, працювати з основними системами веб-
аналітики, генерувати унікальність посилання, відстежувати джерела 
та якість трафіку, прораховувати вартість цільової дії, досліджувати 
соціальні мережі, визначати причину негативу, користуватися інстру-
ментами статистики соціальних мереж [7].

Звичайно, кожен SMM-фахівець повинен набути загальних марке-
тингових навичок: спілкуватися з редакціями онлайн-ЗМІ, розуміти 
медіапланінг, медіабаїнг, ініціювати передрук матеріалів, визначати 
собівартість компанії, розуміти специфіку роботи з брендом, корис-
туватися поширеними інтернет-маркетинговими інструментами.
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SMM — процес надзвичайно динамічний, тому важливо постійно 

стежити за оновленнями трендів. Існують дві стратегії SMM: при-
хована та відкрита.

Існує думка, що під час просування бренда лише одного SMM 
недостатньо. Найефективніше поєднувати його з SEO. 

Фахівці з SMM виявили основні помилки в застосуванні SMM для 
ЗМІ: розміщення надмірної кількості постів; відсутність взаємодії 
в коментарях (обговореннях) з передплатниками; неетична поведінка 
адміністраторів у відповідь на негативну кількість коментарів перед-
платників; видалення негативних коментарів; недотримання принци-
пів і законів маркетингу та менеджменту; дотримання неправильної 
пропорції «інформативний контент  — розважальний контент»; ви-
користання одного типу контенту.

Розглядаючи докладніше, можна навести такий приклад. Припус-
тимо, що ми маємо знайомого підприємця, котрий бажає за рік за-
робити грошей. Така мета передбачає, наявність плану її досягнення. 
Якщо такого плану немає, то, звісно, мета не буде реалізована. Якщо 
є складна довгострокова мета, то обов’язково повинен бути й план її 
досягнення. Такий план називається стратегією.

Необхідно зрозуміти, яка стратегія буває простою, а яка — склад-
ною. Перш, ніж обрати стратегію, слід відповісти на такі запитання:

1. Чого ви бажаєте досягти?
2. Яка мета?
3. Які завдання виникнуть у процесі?
Насамперед слід визначити цільову аудиторію, це 30% успіху ком-

панії. Потім створити маркетингову персону, відповідно до кожного 
сегмента, проаналізувати, якої інформації потребує споживач, чітко 
моделювати потребу покупки й товару, визначити та запланувати, яку 
соціальну мережу використати для досягнення мети. 

На практиці рекламодавці найчастіше використовують кілька типів 
рекламоносіїв для досягнення максимального ефекту, за умови мінімі-
зації витрат та максимального збільшення аудиторії. В умовах розви-
тку НТП та впровадження інформаційних технологій поряд з такими 
звичними рекламоносіями, як телебачення, газети, журнали, радіо, 
а також зовнішня та внутрішня реклама, швидко та інтенсивно роз-
вивається інтернет, формуючи окремі сегменти медіа-ринку.

Нині просування товарів і послуг у мережі інтернет для багатьох 
видів бізнесу перетворилося з  експериментів на необхідність. Для 
значної кількості підприємств реклама в інтернеті стала одним з най-
ефективніших інструментів залучення клієнтів [9]. Серед сучасних 
інноваційних технологій необхідно виокремити таргетинг, контек-
стну рекламу, social media marketing (SMM) як одні з найпоширеніших 
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сучасних технологій інтернет-реклами [5]. Аналіз терміна «таргетинг» 
дозволив дійти до висновку, що це механізм, який уможливлює ви-
окремити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка відповідає 
своїм критеріям (цільовій аудиторії), і показати рекламу саме їй. Суть 
контекстного способу реклами товару або послуги полягає в  показі 
рекламних оголошень у  відповідь на запити на сторінках ресурсів, 
тематично близьких до рекламованого продукту. Тобто контекстне 
оголошення про продаж побачать ті, хто ввів у  пошуковому рядку 
назву товару, що виробляє підприємство. Social media marketing 
(SMM) — це процес залучення уваги до бренда або продукту через со-
ціальні платформи, комплекс заходів щодо використання соціальних 
медіа як каналів для просування підприємства та вирішення інших 
бізнес-завдань. У SMM головно акцентується на створенні контенту, 
який люди поширюватимуть через соціальні мережі самостійно, без 
участі організатора. Інноваційна реклама теж є одним з найцікавіших 
видів нестандартної реклами. Багато товарів і  послуг мають вузьку 
спеціалізацію й обмежене коло споживачів, охопити яке за допомогою 
традиційної реклами складно й витратно [4]. 

Завдяки інноваційній технології рекламісти мають можливість 
чітко та неупереджено зрозуміти важливі ключові питання, пов’язані 
з якістю та впливом на споживача рекламного продукту: що переду-
сім привертає увагу цільової аудиторії та які елементи ігноруються 
або залишаються непоміченими; на якому етапі реклама не цікавить 
споживача; чи акцентували споживачі на основному повідомленні 
реклами та чи був помічений бренд (логотип); який із варіантів ре-
клами привернув більшу увагу споживачів, тобто є найефективнішим 
у використанні тощо.

Висновки. Наведені вище інноваційні інструменти свідчать, що 
вони взаємопов’язані та формують впливовий комплекс залучення 
нової аудиторії й задоволення запитів. Як відомо, потреби споживачів 
ніколи не припиняють зростання, а  тому взаємозв’язок збільшення 
попиту та швидкості реагування ринкових тенденцій постійний.

SMM-стратегія  — важливий елемент у  розвитку сучасної куль-
тури, інноваційне подолання проблем удосконалення маркетингових 
технологій у  межах соціокультурного простору. Ця стратегія надає 
відповіді на запитання: що робити та що роблять конкуренти [6]?

Саме соціальні мережі  — важливий механізм роботи для залу-
чення аудиторії. Але, щоб правильно скористатися цим інструментом, 
потрібні фахівці. 
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sMM-stratEGY as an innoVation tEcHnoLoGY in socio-cULtUraL 
EnVironMEnt 
The aim of this paper is to to present the innovative strategy of the 
experience of using advertising technologies, identify the problems and 
prospects of its application in socio-cultural environment.
Research methodology. Taking into account the rapid growth in demand 
for services in the implementation of promotional activities, more and 
more researchers are focusing on studying the various aspects of this kind 
of activity. The author uses the method of scientific research, systematic 
method of analysis and synthesis.
Results. The paper analyzes the relevant aspects of the development and 
implementation of the innovative technology that affect the implemen-
tation of promotional activities of companies operating internationally. 
Drawing on the analysis the directions are substantiated of improving the 
implementation of advertising through strengthening the role of innova-
tive advertising tools and the use of the new strategy.
Novelty. Proceeding from a critical analysis the author justifies the areas 
of improvement of implementation of advertising technology through 
strengthening the role of innovative advertising tools. The SMM-strategy 
is an innovation in socio-cultural environment which is widely used by a 
new generation of professionals. This is a necessary tool for achieving 
the goal.
The practical significance. Experts today are looking for new ways to 
achieve the desired goal. One of these solutions is an innovative SMM-
strategy, technology implemented in the Internet network, without which 
it is impossible to develop modern culture.
Key words: trend, branding, SMM-strategy, social media, Internet, 
blogs, advertising product, innovation technologies, social media opti-
mization (SMO), social media marketing (SMM), image, SMM-profes-
sionals, events, content-management.
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trEnDs oF DistancE LEarninG ProGrEssion in tHE EDUcationaL 
sYstEM in tHE UnitED statEs: PEDaGoGicaL asPEct
This paper describes and analyzes the main trends in the development 
of distance learning in the educational system of the USA. The authors 
characterize pedagogical and methodological approaches to the imple-
mentation of online learning in different educational institutions. The re-
quirements for the preparation of online instructors and the necessary 
conditions for students who choose distance learning or individual online 
courses are investigated. The attention is focused on the benefits and 
popularity of the remote (or virtual) education in the US schools and 
universities.
Key words: distance learning, distance education, online learning, stu-
dents, USA, US universities, student-centered learning.
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тЕНДЕНЦіЇ РОЗВИтКУ ДИстАНЦіЙНОГО НАВЧАННЯ В ОсВітНіЙ 
сИстЕмі сША: ПЕДАГОГіЧНИЙ АсПЕКт
Розглянуто та проаналізовано головні тенденції розвитку дистанцій-
ного навчання в освітній системі США. Охарактеризовано педагогічні 
та методичні підходи до реалізації онлайн-навчання в різних освітніх 
закладах. Досліджено вимоги до підготовки онлайн-інструкторів та 
необхідні умови для студентів, що обирають дистанційне навчання 
або окремі онлайн-курси. Акцентується на перевагах та популярності 
дистанційної (або віртуальної) освіти в університетах США і школах.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, онлайн-на-
вчання, студенти, США, американські університети, особистісно-орі-
єнтоване навчання.
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тЕНДЕНЦИИ РАЗВИтИЯ ДИстАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАтЕлЬНОЙ сИстЕмЕ сША: ПЕДАГОГИЧЕсКИЙ АсПЕКт 
Рассмотрены и проанализированы основные тенденции разви-
тия дистанционного обучения в образовательной системе США. 
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Охарактеризованы педагогические и методические подходы к реа-
лизации онлайн-обучения в различных учебных заведениях. Исследо-
ваны требования к подготовке онлайн-инструкторов и необходимые 
условия для студентов, которые выбирают дистанционное обучение 
или отдельные онлайн-курсы. Акцентируется на преимуществах и 
популярности дистанционного (или виртуального) образования в уни-
верситетах США и школах.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образова-
ние, онлайн-обучение, студент, США, американские университеты, 
личностно-ориентированное обучение.

The practice of distance education in the United States is traced back 
to its early roots. In the 20th century, distance education remained at the 
periphery in corporate training, K–12 schools, and most universities, but 
it gradually developed its practice by using broadcast media, and later 
the Internet. Since the turn of the current century, distance education has 
seen an unprecedented growth in the US. Antecedent to this growth is 
the emergence of a post-industrial economy as well as expanded theory 
building and research in the discipline. The future of distance education 
depends on how successfully established institutions can adapt themselves 
to the post-industrial environment by adopting key theoretical concepts 
and implementing research findings, and how institutions are able to reduce 
the cost of education while increasing access.

The 2015 Survey of Online Learning, Online Report Card: Tracking 
Online Education in the United States, conducted by the Babson Survey 
Research Group in partnership with the Online Learning Consortium 
(OLC), Pearson, WCET, StudyPortals, and Tyton Partners, revealed the 
number of higher education students taking at least one distance educa-
tion course in 2015 was up 3.9% over the previous year. Growth, however, 
was uneven; private non-profit institutions grew by 11.3% while private 
for-profit institutions saw their distance enrollments decline by 2.8% [1].

«The study’s findings highlight a thirteenth consecutive year of growth 
in the number of students taking courses at a distance» said study co-au-
thor I. Elaine Allen, co-director of the Babson Survey Research Group [1].

Growth continued, despite muted support by faculty. The study revealed 
only 29.1% of academic leaders said their faculty accepted the «value and 
legitimacy of online education.» The proportion of chief academic leaders 
reporting online learning was critical to their long-term strategy dropped 
to 63.3% in the most recent results [1].

This paper delves into how the evolution of distance education has 
changed teaching and the role of the teacher from a disseminator of 
information to a facilitator of learning. It will discuss the professional 
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development needed to prepare the teacher for teaching in the online 
learning environment. 

The over-whelming majority of distance education students in the 
United States are adults. Since the adult learner is the premise for distance 
education curriculum, the author thought a look back at the beginning of 
the change from pedagogy to andragogy would segue to the next challenge 
for the educator; namely, teaching online. Let us look at the beginning of 
distance education [7].

Distance education as we know it today began with what Moore called 
the third generation of Distance Education. The period was the 1960s and 
early 1970s. Moore stated that this was a time of critical change in distance 
education, resulting from several experiments with new ways of organizing 
technology and human resources, leading to new instructional techniques 
and new educational theorizing. [7]. As technology progressed, so did the 
progression of distance education. By the 1970’s, it had achieved broad ac-
ceptance and in the 1980s, it «arrived» as one of the «flavors of the decade» 
in education, in higher education especially [8]. Garrison and Shale (1987) 
recognized the move into an Information Age characterized by technologies 
capable of interactive and individualized education at a  distance in 1987 
[5]. Keegan (1988) [ 6] stated that distance education is the normal provi-
sion of education for the working man and woman, for the taxpayer, the 
homemaker, those who do not wish to attend a conventional institution, 
and sometimes for their children.

As distance education grew, so did the realization that the role of the 
teacher was changing. He/she must adhere to this new arena of teaching. 
Beaudoin [2] (1990) stated that the emergence of increasingly student-
centered learning activities in the 1970s, facilitated by new instructional 
technology introduced in the 1980s, is contributing to a dramatic evolution 
in faculty roles, and raises fundamental questions within the professoriat 
about how it will contribute to the teaching-learning process in the 1990s 
and beyond. In particular, the likelihood of significant increases in distance 
learning enrollments within the next decade will have a profound impact 
on faculty members’ instructional roles. Beaudoin recognized that faculty 
would have to adjust monitoring and evaluating the work of geographically 
distant learners rather than transmit information in person [2].

Electronic technologies have increasingly changed the interaction be-
tween instructor and student. For most of the 20th century, distance educa-
tion involved pen and paper, the typewriter, and the postal service, which 
provided the sole link between the individual instructor and the individual 
student. With the development of the radio and then television, it became 
possible to transmit educational courses, programs and content widely us-
ing these mass media distribution channels [8]. The development of the 
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world-wide-web and satellite enables even broader access to university 
courses.

Interaction is also a very important aspect of the role of the instructor 
in distance education, and one that changes in the online environment. 
Learning involves two types of interaction: interaction with content and 
interaction with other people. Technology available today allows interaction 
with and about the content. In the past, while this interpersonal interaction 
has occurred almost solely between instructor and student in distance edu-
cation, it is increasingly possible for students to interact with one another, 
even when geographically separated. The most important role of the online 
instructor is to model effective teaching and accept "the responsibility of 
keeping discussions track, contributing special knowledge and insights, 
weaving together various discussion threads and course components, and 
maintaining group harmony"[3].

There is no question that the role of the teacher is changing [13]. The 
teacher is no longer the «dispenser of information», with the increase access 
to resources on the Web. In some communities, the changes taking place 
are transforming schools, doing away with traditional buildings, providing 
flexible hours, making available large amounts of multimedia, etc. These 
are certainly changing the role of the teacher.

Sellers (2001) wrote that the traditional classroom teacher served as 
the initiator of all classroom activities, and as such, he/she was responsible 
for students' learning opportunities. Online learning is ultimately student 
centered and student-driven. The online environment encourages student-
centered learning in which intellectual acquisition replaces the didactic 
force of the teacher as the main impetus of learning [10].

As evidenced by various studies mentioned, the most critical issue in 
this educational revolution is the role of the instructor. The distance in-
structor loses a certain autonomy common in the traditional classroom. In 
online learning, the instructor becomes a member of a team; subsequently, 
the instructor no longer has total control of the learning environment. 
For a number of years, teachers have managed classes by virtue of their 
control on information. Now, with instant access to vast resources online, 
students are no longer dependent on the teacher alone for knowledge. 
Muirhead (2001) wrote that distance education would demand changing 
the traditional role of teachers from information transmitters to guides 
who arrange meaningful learner-centered experiences [9].

Many studies suggest the constructivist model of teaching works best 
for the online environment. Educational technologists have often implied 
that an effective way to integrate technology into the teaching and learning 
process is to follow a constructivist model. Constructivist instruction asks 
learners to use their knowledge to solve problems that are meaningful and 
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realistically complex. The problems provide the context for the learners to 
apply their knowledge and to take ownership of their learning [12].

The teacher's job becomes one of facilitator in a constructivist model. 
Instead of telling students the answer, the teacher asks questions to help 
them discover the answer themselves. For this type of teaching to be suc-
cessful, teachers need to give students time to explore the material and 
construct meaning from the experience. That the roles of teachers and 
learners are changing is an obvious assumption [10]. 

When integrating student experiences with technology, the role of the 
teacher changes. The teacher no longer has to be in charge, but can give 
some of the control over to the students and the technology. The task for 
the teacher is to arrange the learning environment in such a way as to 
provide situations in which students use their own knowledge to construct 
meaning of a particular problem. A learning environment is created in 
which students are active participants in the learning process [10].

Another area that affects the change of the role of the instructor in 
distance education is the Transactional Distance Gap. Moore’s Theory of 
Transactional Distance defines the role of faculty in distance education. 
This concept of «transactional distance» defined the relationship of instruc-
tor and learner [8]. According to Moore, transactional distance is the gap 
of understanding and communication between the teachers and learners 
caused by geographic distance. It is filling this ‘gap’ of understanding and 
communication between the teacher and learner that defines the role of 
the instructor. The instructor must be the one to bridge that gap through 
special teaching techniques, distinctive procedures in instructional design 
and the facilitation of interaction [7].

It has become apparent that successful online teachers also require 
a  unique set of skills. There is persistent opinion that people who have 
never taught in this medium can jump in and teach a class. A good class-
room teacher is not necessarily a good online teacher [4].

Davis and Roblyer also cite that there are several areas of unique com-
petence for distance instructors, all of which require experience with dis-
tance learning environments.

•	Course	planning	and	organization	that	capitalize	on	distance	learning	
strengths and minimize constraints

•	Verbal	and	nonverbal	presentation	skills	specific	to	distance	learning	
situations

•	Collaborative	work	with	others	to	produce	effective	courses
•	Ability	to	use	questioning	strategies
•	Ability	 to	 involve	 and	 coordinate	 student	 activities	 among	 several	

sites [4].
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They further state that many communication skills required of the on-

line instructor are similar to those needed for effective classroom teaching. 
However, the online instructor’s role requires a paradigm shift in percep-
tions of instructional time and space, virtual management techniques and 
ways of engaging students through virtual communications 

Not all faculty members are suited for the online environment. Faculty 
cannot be expected to know intuitively how to design and deliver an effec-
tive online course because, even though courses in technology are becom-
ing more available to students. Seasoned faculty have not been exposed to 
techniques and methods, needed to make online work successful. Instruc-
tors need training and support to be willing to adopt this new teaching 
paradigm. They need to know how the online mechanisms of their courses, 
can be implemented in the new environment [11].

For distance education to be successful, faculty needed to be trained 
in the technology as well as the pedagogy of distance learning. Teaching 
online is a new experience, different from teaching in the classroom. It 
requires a different set of skills and a different pedagogy. Although there 
are many individuals in the field who champion the educational value of 
the Internet and other online information systems, there is a preponderance 
of anecdotal evidence that the absence of formal training opportunities for 
faculty is the greatest impediment for acceptance and subsequent use of 
the Internet in higher education. Training classes must be provided to both 
full-time and adjunct faculty members. Training for teaching via distance 
education is essential [14].

It is clear that one of the keys to effectiveness of distance learning is 
that the instructor takes full advantage of the interactive nature of which-
ever technology is being used. This means bringing learners frequently 
into action by asking questions, encouraging student presentations, getting 
students to talk to each other, and in other ways involving them fully in 
the teaching-learning process [7]. In the viewpoint of Zane Berge, «The 
technology will not improve learning any more than a new schoolhouse 
will improve learning in our brick-and-mortar classrooms today.» [3].

A consistent finding over the years is the strong positive relationship of 
academic leaders at institutions with online offerings also holding a more 
favorable opinion of the learning outcomes for online education. The more 
extensive the online offerings at an institution, the more positive they rate 
the relative quality of online learning outcomes. It is unclear, however, 
which came first -- is it that those institutions with a positive opinion 
towards online are more likely to implement and grow online courses and 
programs, or is it that institutions with experience with online develop 
a more positive attitude as their online offerings grow?
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While clearly not a measure of quality, there is one dimension that 

academic leaders believe is equivalent for the both types of courses — the 
level of student satisfaction. The reports first examined this aspect in 2004, 
and found respondents believed that students were at least as satisfied 
with online courses as they were with face-to-face instruction. The most 
recent results confirm this, with nearly two-thirds of all academic leaders 
surveyed report that they believe that the level of student satisfaction is 
‘‘about the same’’ for both online and face-to-face courses. A small number 
believes that satisfaction is higher with online courses, while a slightly 
larger number say it is higher for face-to-face courses. 

There are other dimensions of a course for which academic leaders be-
lieve that one or the other delivery methods is clearly the superior option. 
Face-to-face instruction is viewed as far superior for student-to-student 
communications. Over one-half of all academic leaders report that they 
believe that face-to-face instruction is ‘‘superior’’ or ‘‘somewhat superior’’ 
in supporting student-to-student interactions. Another one-quarter rates 
the two methods as about the same for this dimension. The results are re-
versed when academic leaders are asked about the ability to allow students 
to work at their own pace in each type of course. Here nearly 80 percent  
of the respondents believe that online instruction is superior. This com-
pares to only four percent who say face-to-face instruction is superior for 
this dimension. 

When asked why their institutions have implemented online courses 
and programs, academic leaders in the US have consistently said that on-
line education provides greater flexibility, sometimes for the institution 
or the faculty member, but primarily for the student. Not surprisingly, 
online instruction is seen as having much better scheduling flexibility for 
students. Over 90 percent of all academic leaders rate the scheduling flex-
ibility of online as ‘‘superior’’ or ‘‘somewhat superior’’ to that for face-to-
face instruction.

Even institutions that have the most positive attitudes towards online 
learning, and have implemented the most comprehensive online programs, 
often report that not all their faculty fully accepts online instruction.

The perceived acceptance rate by faculty varies widely between colleges 
and universities with online offerings and those without such offerings. 
Over one-quarter of chief academic officers at institutions with no online 
offerings report that their faculty do not accept its value; which is, perhaps, 
a self-fulfilling prophecy. Institutions that offer only online courses and 
those that offer both online course and full online programs report that 
only seven percent of their faculty do not fully accept online education. 
Conversely, the proportion of leaders at institutions with online programs 
that say that their faculty accept online is highest at 44 percent (compared 
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to 21% for those with only online courses and only 13 percent for those 
with no online). While the acceptance at institutions that are more en-
gaged in online is greater than at other institutions, there remains a level 
of concern among all academic leaders about the full acceptance of online 
instruction by their faculty. Part of this observed pattern may be the result 
of hiring practices  — institutions with extensive online offerings may be 
hiring teachers specifically for online instruction.

In 2009 chief academic officers were firstly asked about the training 
provided to faculty who are teaching online. Nearly one-fifth (19 per-
cent) of all institutions reported that they do not provide any training 
(even informal mentoring) for their faculty teaching online courses. In 
the survey of 2011 the scope of investigation was expanded to examine 
training for faculty developing or teaching online, blended, and face-
to-face courses.

There was a substantial decrease in the proportion of institutions that 
report that they do not provide any training for their faculty who teach 
online -- it was only six percent of academic leaders who report this. The 
pattern of types of training provided was otherwise very similar in 2011 
as it was in 2009; internally run training courses are the most common 
approach, followed by informal mentoring and then by a formal mentor-
ing program.

Thus this paper proves that successful progressing of distance education 
mode in the USA universities and other educational institutions is highly 
correlated with special training provided for potential distance learning 
instructors. The more experience faculty get while working in online pro-
grams the more evident it becomes that such training modules are essential 
for successful delivery of distance courses. 
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ОсОБлИВОсті ОФОРмлЕННЯ сПИсКУ ВИКОРИстАНИХ ДЖЕРЕл 
У іEEE (institUtE oF ELEctricaL anD ELEctronics EnGinEErs) 
stYLE
Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності 
українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проана-
лізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків 
використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення 
стилі. Здійснено стислий огляд історії Інституту інженерів з електро-
техніки та електроніки. Детально описано базові формати викладу 
інформації щодо використаної літератури в IEEE (Institute of Electrical 
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ИстОЧНИКОВ В іEEE (institUtE oF ELEctricaL anD ELEctronics 
EnGinEErs) stYLE
Приведен обзор проблем изложения результатов научной деятель-
ности украинских ученых, в первую очередь диссертационных ис-
следований. Проанализированы нормативные документы, которые 
регламентируют составление списков литературы, а также реко-
мендованные для их оформления стили. Проведен краткий обзор 
истории Института инженеров электротехники и электроники. Под-
робно описаны базовые форматы изложения информации по ис-
пользованной литературе в IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) style.
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The article provides a review of the issues of presentation of the results 
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The author analyzes the regulations of composing reference lists, as 
well as the recommended styles. The brief overview of the history 
of Institute of Electrical and Electronics Engineers is given. The basic 
formats of presentation references in the IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) style are described in detail.
Key words: bibliographical description, IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) style, bibliographic manager.

Постановка проблеми. Кожен науковець закономірно звертається 
до наукової літератури. Однак значну кількість наукових видань 
складно переглянути, а  тим більше відсортувати й  відібрати най-
ціннішу літературу. Зіткнувшись із проблемою відбору інформації 
та адекватної оцінки її значущості, Юджин Гарфілд з  1955 р. пра-
цював над створенням Інституту наукової інформації (1960  — рік 
заснування), де відбирав та оцінював наукові журнали. Інноваційні 
бібліографічні праці науковця, зокрема Індекс цитування наукових 
статей, містили немало наукометричних ідей. Саме в цей час учений 
зрозумів, що списки літератури є базисом для аналізу цитування, 
а бібліографічна діяльність — показником культури науковця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині надзвичайно про-
блематичними й  такими, що потребують негайного впорядкування, 
є  проблеми викладу результатів наукової діяльності, передусім  — 
дисертаційних досліджень. Наразі науковці послуговуються різними 
нормами: «Вимогами до оформлення дисертацій та авторефератів 
дисертацій» [3]; під час складання списку літератури — ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 [11], також «Правилами оформлення посилань на архівні до-
кументи у дисертаціях» [4] і «Прикладами оформлення бібліографіч-
ного опису у  списку джерел, який наводять у  дисертації, і  списку 
опублікованих праць, який наводять в  авторефераті» [5]. Наукова 
спільнота активно долучалася до обговорення проектів наказів МОНУ 
«Про оформлення бібліографічного опису списку використаних дже-
рел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дис-
ертацій» від 05.08.2015 р., а  також до проекту наказу МОНУ «Про 
затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 23 березня 2016 р. 
(пропозиції та зауваження стосовно останнього Міністерство освіти 
й науки України приймало до 26.06.2016 р). Оприлюднення проектів 
викликало активну дискусію в наукових колах [6; 9]. Більшість учених 
критикує «Вимоги…», справедливо, на нашу думку, вказуючи на не-
доліки законопроекту. Так, у проекті «Вимог» не зазначені нормативи 
щодо формату (поля, шрифт, відступи, кегль, способи розміщення та 
подання додатків); існує невизначеність у формулюваннях («…інфор-
мацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела») 
та ін. Однак найбільшу увагу й занепокоєння викликали положення 
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про бібліографічний опис списку використаних джерел у  дисерта-
ції. Так, у  п. 22 проекту «Вимог» зазначено: «Бібліографічний опис 
списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобу-
вачем наукового ступеня за його вибором одним із стилів, віднесених 
до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових 
публікацій (додаток 2).

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися 
обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації 
цього джерела.

Спеціалізовані вчені ради зобов’язані прийняти до розгляду дисер-
тацію, у якій використано один зі стилів оформлення бібліографічного 
опису списку використаних джерел із переліку стилів оформлення 
публікацій» [10]. Таке формулювання потребує певних уточнень. По-
перше, що є тією обов’язковою інформацією, необхідною для одно-
значної ідентифікації джерела та де її межі? По-друге, у додатку 2 про-
екту перелічуються рекомендовані для оформлення списку наукових 
публікацій стилі оформлення, серед них:

1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.
3. Chicago/Turabian style.
4. Harvard style.
5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
8. Vancouver style.
9. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліо-

течної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Слід зазначити, що означені стилі, окрім ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 
не призначені виключно для оформлення списків використаної лі-
тератури, а отже, не є переліком правил їх подання в дисертаційних 
роботах. Ці стилі створені радше для внормування особливостей ви-
кладу матеріалу; написання символів, оформлення додатків, нумерації, 
заголовків; відбору й подання ключових слів, оформлення анотацій та 
рецензій; регламентують етичні та деякі юридичні норми, пов’язані 
з  правами авторів тощо. Зважаючи на зазначене, постає питання 
вибору стилю: чи варто орієнтуватися на оригінальні сфери засто-
сування (наприклад, MLA (Modern Language Association  — Асоціа-
ція сучасної мови) — гуманітарна сфера (література, іноземні мови; 
Turabian — оформлення студентських наукових робіт; АРА (American 
Psychological Association — Американська психологічна асоціація)  — 
суспільні науки тощо)? Якщо можна обрати будь-який стиль, то чи 
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можливо, зважаючи на різну фіксацію бібліографічних даних, здій-
снити їх пошук у наукометричних базах та всесвітній мережі інтернет? 
Наукову спільноту турбують й  інші «проблемні місця», однак автор 
цієї публікації не ставила за мету виокремити абсолютно всі питання, 
що виникають у  зв’язку з  окресленою проблематикою. Окрім того, 
стилі є певним чином «новинками», а  їхні рекомендації, які інколи 
мають кілька редакцій і викладені у великих за обсягом інструкціях, 
понині маловідомі для науковців України.

Така ситуація засвідчує актуальність досліджень особливостей 
стилів, рекомендованих для оформлення списків наукових публіка-
цій. Мета статті — детально проаналізувати базові формати викладу 
інформації в бібліографічних описах в IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) style.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інститут інженерів 
з  електротехніки та електроніки  — найбільша у  світі технічна про-
фесійна організація, що здійснює просування технологій і призначена 
для обслуговування фахівців, котрі працюють в  електричних, елек-
тронних і комп’ютерних сферах та суміжних галузях науки й техніки. 
IEEE виникла в 1884 р., коли невелика група людей зустрілася в Нью-
Йорку та створила нову організацію для підтримки фахівців у  їхніх 
зусиллях щодо застосування інновацій. У наступні десятиліття діяль-
ність IEEE поширилися на ввесь світ. До початку ХХІ ст. IEEE співп-
рацював із 39 товариствами, 130 журналами, щорічно проводилося 
більше 300 конференцій. До 2010 р. IEEE мав у складі 395000 членів 
у 160 країнах. Нині він є глобальним інститутом, який використовує 
інновації практиків. Завдяки публікаціям, веб-сервісам, а також кон-
ференціям IEEE — найбільша у світі технічна професійна асоціація.

Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE 
style) — поширений формат для написання наукових праць, який ак-
тивно використовують у технічних сферах, особливо в галузі інфор-
матики й електроніки. IEEE стиль базується на основі стилю Чикаго. 

Правила цього стилю описані в інструкціях 2014 IEEE-SA Standards 
Style (2014 р.) [2], IEEE Editorial Style Manual (2014 р.) [2].

Так, серед основних рекомендацій щодо редагування й  викладу 
інформації в  IEEE Editorial Style Manual (2014 р.) подані структура 
наукових праць, рекомендації щодо тексту, заголовків, додатків, по-
силань, цитування (зокрема рисунків і  таблиць), приміток, списків 
у  текстах, поміток під час коректури. Окремо зазначені вимоги до 
кореспонденції, коментарів та відповідей, оглядів книг, некрологів, 
угод як видів документів. 

Особлива увага закцентована на правилах граматики, найчастіше: 
використання коми замість крапки з  комою, щоб виокремити два 
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повних речення у межах складного; використання апострофа в абре-
віатурах (FET’s замість FETs, 1980’s замість 1980s), подвійних круглих 
дужок у текстових висловах тощо.

Окремий розділ керівництва присвячено редагуванню та стилю 
посилань. Посилання не повинні міститися в тексті, натомість у ква-
дратних дужках указується номер джерела зі списку References, напри-
клад: як показано Брауном [4]; як згадувалося раніше [2], [4]–[7], [9]; 
Сміт [7] і Браун [5]; як показано в   [5]. За наявності шести й більше 
імен подається et al. (та ін.) [1].

Якщо в списку використаних джерел є періодичне видання, осно-
вний виклад інформації можна сформулювати таким чином:

J. K. Author, «Name of paper», Abbrev. Title of Periodical, vol. Х, no. 
Х, pp. ХХХ-ХХХ, Abbrev. Month, year. Наприклад, 

M. Ito et al., «Application of amorphous oxide TFT to electrophoretic 
display», J. Non-Cryst. Solids, vol. 354, no. 19, pp. 2777–2782, Feb. 2008.

J. R. Beveridge and E. M. Riseman, «How easy is matching 2D line 
models using local search?» IEEE Transactions on Pattern Analysis and 
Machine Intelligence, vol. 19, no. 6, pp. 564-579, June 1997.

Якщо в списку використаних джерел наявна книга, тоді основний 
формат викладу інформації є таким:

J. K. Author, Title of Book, Хth ed. City of Publisher, (only U.S. State), 
Country: Abbrev. of Publisher, year.

Наприклад, 
1 автор : W. K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA:
Wadsworth, 1993.
2 автори: F. Giannini and G. Leuzzi, Nonlinear Microwave Circuit 

Design. Chichester: J. Wiley and Sons, 2004.
3 й  більше авторів : U. J. Gelinas, et al., Business Processes and 

Information Technology. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 
2004.

Опис розділу, частини опублікованої книги подається за такою 
схемою: 

J. K. Author, «Title of chapter in the book», in Title of His Published 
Book, Хth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. 
of Publisher, year, ch. Х, sec. Х, pp. ХХ–ХХ.

 Наприклад, 
M. Gorkii, «Optimal design», Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 

111–122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory 
of Optimal Processes. New York, NY, USA: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 
3, pp. 127–135).

D. Ginat, «Overlooking number patterns in algorithmic problem 
solving», in Number Theory in Mathematics Education: Perspectives and 
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Prospects, R. Zazkis and S. R. Campbell, Eds.Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2006, pp. 223-247.

Загальна форма посилань на технічні звіти має такий формат:
J. K. Author, «Title of report», Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. 

State, Country, Rep. ХХХ, year.
Наприклад, 
E. E. Reber, R. L. Michell and C. J. Carter, «Oxygen absorption in the 

earth’s atmosphere», Aerospace Corp., LosAngeles, CA, USA, Tech. Rep. 
TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

J. H. Davis and J. R. Cogdell, «Calibration program for the 16-foot 
antenna», Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-
006-69-3, Nov. 15, 1987.

Опубліковані матеріали конференцій подаються за таким зразком: 
J. K. Author, «Title of paper», in Abbreviated Name of Conf., (location 

of conference is optional), year, pp. ХХХ-ХХХ.
В інструкції вказується також, що назва конференції подається 

з використанням стандартних скорочень [2]:
Annual — річний Symposium — симпозіум
Colloquium — колоквіум  Technical Digest  — технічний  

дайджест
Conference — конференція  Technical Paper — технічний  

документ
Congress — конгрес First — перший
Digest — дайджест Second — другий
International — міжнародний Third — третій
Meeting — зустріч Fourth/nth — четвертий
National — національний та ін.
Наприклад, 
S. P. Bingulac, «On the compatibility of adaptive controllers», in Proc. 

4th Annu. Allerton Conf. Circuit and Systems Theory, New York, 1994, 
pp. 8–16.

Патенти в списку використаних джерел подаються таким чином:
J. K. Author, «Title of patent», U.S. Patent ХХ ХХХ ХХХ, Abbrev. 

Month, day, year.
Наприклад, 
J. P. Wilkinson, «Nonlinear resonant circuit devices», U.S. Patent 

3 624 125, July 16, 1990.
Стандарти в  списку використаних джерел слід подавати таким 

чином:
Title of Standard, Standard number, date.
Наприклад, 
IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.
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Надається інформація й про оформлення на онлайн-джерела. Так, 

книги, монографії в мережі інтернет подаються за зразком:
J. K. Author, «Title of chapter in the book», in Title of Published Book, 

Хth ed. City of Publisher, State, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. Х, 
sec. Х, pp. ХХХ–ХХХ. [Online]. Available: http://www.web.co.

Наприклад,
G. O. Young, «Synthetic structure of industrial plastics», in Plastics, 

vol.  3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, 
USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64. [Online]. Available: http://www.
bookref.com.

Періодичні онлайн-видання подаються так: 
J. K. Author, «Name of paper», Abbrev. Title of Periodical, vol. Х, 

no. Х, pp. ХХХ-ХХХ, Abbrev. Month, year. [Online]. Available: site/path/
file. Accessed on: Month, Day, Year.

Наприклад,
W. P. Risk, G. S. Kino, and H. J. Shaw, «Fiber-optic frequency shifter 

using a surface acoustic wave incident at an oblique angle», Opt. Lett., 
vol. 11, no. 2, pp. 115–117, Feb. 1986. [Online]. Vailable: http://ol.osa.org/
abstract.cfm?URI=ol-11-2-115.

Для зазначення назв періодичних видань інструкція ІЕЕЕ по-
дає окремий список рекомендованих скорочень. Наприклад, IEEE 
Intelligent Transportation Systems Magazine — IEEE Intell. Transp. Syst. 
Mag.; China Communications Magazine  — China Commun [2]. Украї-
номовні назви журналів слід транслітерувати відповідно до таблиці 
транслітерації українського алфавіту латиницею, поданої в Постанові 
від 27.01.2010 р. № 55 Кабінету Міністрів України [8]. Для цього існу-
ють безплатні онлайн-конвектори (наприклад, конвектор Стандартна 
українська транслітерація) [7].

Для формування списків використаної літератури в  певному 
стилі існують онлайнові бібліографічні менеджери (Citation Machine™ 
для стилів АРА, MLA, Chicago та ін.; BibMe для стилів AMA, MLA, 
Chicago/Turabian; CiteThisForMe для стилів AMA, MLA, Harvard тощо). 

RefMe — ефективний, багатофункціональний безплатний інстру-
мент управління цитатами, доступний у  мережі інтернет, що має 
підтримку на платформах iOS і  Android. Він надає можливості ко-
ристувачам сканувати книги й журнальні штрих-коди за допомогою 
мобільного пристрою й  генерувати цитати автоматично в  стилях 
APA, MLA, Harvard, Chicago, ASA, IEEE, AMA. Інструмент сумісний 
з іншими засобами управління цитатами: Mendeley, Zotero, RefWorks 
і EndNote, — дозволяє здійснювати експорт в більше ніж 7500 стилів 
цитування. Для генерування можна використовувати автоматичний 
режим з опцією пошуку джерела в мережі або ручний режим (Enter 
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manually) з можливістю самостійного вибору класу документа та вве-
дення основних даних.

Висновки. Отже, перед сучасними українськими вченими постає 
непросте завдання  — донести результати дослідницької діяльності 
до міжнародної наукової спільноти. Зрозуміло, доцільніше, щоб спе-
ціалісти профільних установ надали україномовні приклади оформ-
лення посилань у  стилях, рекомендованих передусім у  Проекті на-
казу МОНУ «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» 
від 23 березня 2016 р.

Перспективи подальших розвідок пов’язані з  висвітленням між-
народних стилів оформлення.
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сурс].  —Режим доступу: http://translit.kh.ua, вільний (дата звернення: 
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8. Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею : 
Постанова від 27.01.2010 р. № 55 Кабінету Міністрів України [Електро-
нний ресурс]. —Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/55-
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9. Про затвердження «Вимог до оформлення дисертації» та навколо них 
[Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://falsescience.ucoz.ua/publ/
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10. Проект наказу МОНУ «Про затвердження Вимог до оформлення дис-
ертації» [Електронний ресурс].  —Режим доступу: http://mon.gov.ua/
citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-
obgovorennya-2016 (дата звернення: 31.01.1016). —Назва з екрана.
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11. Система стандартів з  інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та пра-
вила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  —[Чин. 
від 2007-07-01]. —Київ : Держспоживстандарт України, 2007. —47 с. —
(Національний стандарт України).
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sPEciaL asPEcts oF rEFErEncEs in iEEE (institUtE oF ELEctricaL 
anD ELEctronics EnGinEErs) stYLE
The aim of this paper is to study special aspects of references in IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
Research methodology. The study investigates this issue by comparing 
the main laws and regulations of making bibliographical descriptions used 
in scientific research papers. The author applied the methods of analysis 
and synthesis.
Results. The article provides a review of the issues of presentation of 
the results of research activities of Ukrainian scientists, primarily thesis 
research. The author analyzes the regulations of composing reference 
lists, as well as the recommended styles. The brief overview of the his-
tory of Institute of Electrical and Electronics Engineers is given. The basic 
formats of presentation references in the IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) style are described in detail. The author focuses 
on the format of the bibliographical descriptions of the published books, 
parts of books, periodicals, patents, standards, reports, and electronic 
resources.
Novelty. An attempt is made in this paper to show the main recommen-
dations for creating bibliographical descriptions in IEEE style.
The practical significance. Ukrainian scientists may find the information 
contained in this article useful for their research activities.
Key words: bibliographical description, IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) style, bibliographic manager.

Надійшла до редколегії 21.12.2016 р.
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М. А. Хлібко, аспірант, Київський національний університет культури 
і мистецтв, м. Київ

ФУНКЦіОНАлЬНИЙ КОмПлЕКс ЦИФРОВОЇ мЕДіАКУлЬтУРИ
Визначено поняття цифрової медіакультури як невід’ємної складової 
культурно-комунікаційної системи. На основі аналізу вже відомих 
класифікацій функцій культури формується функціональний комп-
лекс цифрової медіакультури. Розглянуто особливості функціону-
вання цифрової медіакультури в сучасному просторі, її поліфункціо-
нальність та вплив на всі сфери життєдіяльності. Акцентовано на ролі 
цифрової медіакультури в інформаційному суспільстві, яка поступово 
стає основним засобом пізнання світу. 
Ключові слова: медіакультура, цифрова медіакультура, функції ме-
діакультури, функціональний комплекс цифрової медіакультури, ма-
сова культура, засоби масових комунікацій, медіа, засоби масової 
інформації.

М. А. Хлебко, аспирант, Киевский национальный университет культуры 
и искусств, г. Киев

ФУНКЦИОНАлЬНЫЙ КОмПлЕКс ЦИФРОВОЙ мЕДИАКУлЬтУРЫ
Определяется понятие цифровой медиакультуры как неотъемлемой 
части культурно-коммуникационной системы. На основе анализа уже 
известных классификаций функций культуры формируется функ-
циональный комплекс цифровой медиакультуры. Рассматриваются 
особенности функционирования цифровой медиакультуры в со-
временном пространстве, ее полифункциональность и влияние на 
все сферы жизнедеятельности. Акцентируется на роли цифровой 
медиакультуры в информационном обществе, которая становится 
основным средством познания мира.
Ключевые слова: медиакультура, цифровая медиакультура, функции 
медиакультуры, функциональный комплекс цифровой медиакуль-
туры, массовая культура, средства массовых коммуникаций, медиа, 
средства массовой информации.

M. A. Khlibko, postgraduate student, Kyiv National University of Culture 
and Arts, Kyiv

a FUnctionaL coMPLEx oF DiGitaL MEDia cULtUrE
This article is concerned with defining the concept of digital media 
culture as an integral part of cultural and communication system. On 
the basis of the known classifications of cultural features a functional 
complex is formed by digital media culture. Particular attention is paid 
to the specific features of digital media culture in the modern society, its 
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polyfunctionality and impact on all spheres of life. The paper emphasizes 
an increasing role of digital media culture in the information society, 
which is gradually becoming the primary means of knowing the world.
Key words: Media culture, digital media culture, functions of media cul-
ture, a functional complex of digital media culture, mass culture, mass 
communication, media, mass media.

Постановка проблеми. Нині медіакультуру вчені вважають домі-
нуючою культурою інформаційного суспільства, способом існування 
якої є діяльність традиційних і  електронних засобів масової інфор-
мації, які відтворюють соціокультурну картину світу словесними, 
звуковими й  візуальними образами. Саме тому слід акцентувати на 
наслідках впливу цифрової медіакультури та її культурної колонізації. 
Це актуалізує дослідження природи ефектів, шляхів, технологізації 
цифрової медіакультури, яка потужно впливає на аспекти повсяк-
денного життя. Значення цифрової медіакультури в  житті людини 
й  суспільства виявляється через її функції, а  багатогранність фено-
мену визначає їх розмаїття. Цим зумовлена актуальність дослідження 
функціонального комплексу цифрової медіакультури. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Медіакультуру дослі-
джували Р. Барт, Ж. Бодрійяр, Г. Дебор, Ж. Делез, У. Еко, Д. Лалл, 
Г. Маркузе, Х. Ортега-і-Гассет, Ф. Уебстер, М. Фуко та ін. Західні вчені 
по-різному тлумачать медіакультуру, але всі сходяться на думці, що 
вона нині є дотичною стосовно інших видів культур. Вітчизняна тео-
рія медіакультури сьогодні базується на головних дослідженнях у га-
лузі медіаетики (О. Гриценко, Б. Потятиник), медіаосвіти (Г. Онкович), 
медіакритики (Н. Габор, В. Іванов, С. Квіт, В. Різун). Новітні кон-
цепції теорії соціальних комунікацій, дотичні до цього дослідження, 
викладені в  працях російських учених Н. Кирилової (культуроло-
гія), В. Возчикова (філософія освіти), С. Шайхітдінової (лінгвістика), 
О. Вартанової (медіаекономіка).

Мета статті  — сформувати функціональний комплекс цифрової 
медіакультури як феномен культурного простору.

Завдання: узагальнити досягнення сучасних досліджень в області 
медіакультури та визначити основні функції цифрової медіакультури, 
проаналізувавши особливості кожної з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасну епоху по-
стіндустріального розвитку дослідники визначають по-різному — як 
інформаційну, постмодерністську, період глобалізації. Проте незапе-
речним є той факт, що людство живе у світі медіа — систем масових 
комунікацій, що поширюються, у світі «інформаційного вибуху» (за 
визначенням канадського соціолога М. Маклюена), основними харак-
теристиками якого є хаотичність, безмежність і надмірність. У зв’язку 
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із цим ускладнюються соціальні зв’язки й  моделі постсучасної іден-
тичності, змушуючи ще раз звернутися до «розуміння медіа», його 
ролі в суспільстві та передісторії [10].

Медіа (від латинського «media», «medium» — засіб, посередник) — 
це термін XX ст., спочатку введений для позначення феномену «ма-
сової культури», «масової комунікації» («mass culture», «mass media», 
«mass communication»). Одним з  перших його почав застосовувати 
М.  Маклюен у  контексті досліджень для називання різних засобів 
комунікації. Термін «масова комунікація» використовується для по-
значення таких явищ, як процес передачі та поширення інформації 
на масову аудиторію, безпосередньо інформації, засобів масової ко-
мунікації [9]. 

Як відомо, основу теорії інформаційного суспільства заклали 
Д. Белл (постіндустріальне суспільство), З. Бзежинський (технотронне 
суспільство), Е. Тоффлер (суперіндустріальна цивілізація), Й. Масуда 
(мережеве суспільство) [1]. Виділяючи інформацію як головний чин-
ник існування сучасного суспільства, ці дослідники окреслили осно-
вні ознаки медіакультури — символічність, віртуальність, демасифі-
кованість. Саме Тоффлер уперше об’єднав поняття «інформаційна 
технологія» і «культура» [12]. 

Одним з визначень цифрової медіакультури сьогодні, поширеним 
і  в науковому, і  в повсякденному спілкуванні, є поняття «ЗМК»  — 
засоби масових комунікацій, до яких належить розгалужена система 
друкованих, візуальних та аудіовізуальних засобів. Найпотужнішим 
чинником прогресу в  розвиткові засобів масової комунікації нині 
є комп’ютери та мережа інтернет, яка охоплює весь світ і  дозволяє 
швидко контактувати з багатьма джерелами інформації. Саме акцент 
на ЗМК проблематизує визначення типології медіакультури. Залежно 
від засобу комунікації, виокремлено такі типи медіакультури: книж-
кова, екранна, цифрова. 

Простір медіакультури існує не тільки на основі виробництва й по-
ширення образів, але й  завдяки циклу «повідомлення  — залучення 
до комунікації». Залучення до комунікації є умовою й  результатом 
споживання повідомлення, а виробництво повідомлення — умовою та 
результатом такого залучення. У традиційних термінах — це взаємо-
обмін «інформацією» та «інтересами»: з одного боку, люди (аудиторія) 
сприймають як цікаві або корисні передусім ті повідомлення, які вва-
жають або відчувають такими, що стосуються їх особисто, і  на них 
вони «виявляють попит», з іншого боку, виробництво медіапродукції 
не тільки орієнтоване на інтерес публіки, його рушійною силою є ре-
альні інтереси, перш за все, політичні й економічні інтереси спільнот, 
груп, інстанцій та особистостей, — особливо, із середини XX ст., коли 
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екранна медіакультура сформувала в  людях потребу в  ілюзії іншої 
реальності й заволоділа увагою величезних аудиторій [6].

Російська дослідниця Н. Кирилова так визначає феномен: «меді-
акультура  — це сукупність інформаційно-комунікативних засобів, 
вироблених людством у процесі культурно-історичного розвитку, що 
сприяють формуванню суспільної свідомості та соціалізації особис-
тості» [7].

Термін «медіакультура» слід розуміти як: 
1) галузь культури, пов’язана з  трансляцією динамічних образів, 

що набули значного поширення завдяки сучасним технічним засобам 
запису й  передачі зображення та звуку  — кіно, телебачення, відео, 
системи мультимедіа (на думку науковців Ф. Джеймісона, Ж. Бодрі-
йяра, П. Віріліо) [4];

2) сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у сфері 
медіа, а також історично визначена система їх відтворення та функ-
ціонування в соціумі;

3) стосовно аудиторії медіакультура є системою рівнів розвитку 
особистості людини, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати ме-
діатексти, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання в галузі 
медіа [5].

Сучасна медіакультура  — це сукупність книжкової (друкованої), 
екранної, аудіальної, візуальної та аудіовізуальної культур; в останні 
роки поширеними стали й  такі поняття, як «цифрова культура», 
«цифрова медіакультура». Комп’ютер та інтернет надають можли-
вості працювати в  інтерактивному режимі задля реалізації власних 
творчих ідей і пізнання інших, використовуючи переваги віртуального 
простору. Посилюється роль цифрової медіакультури в суспільстві як 
комплексного засобу освоєння людиною навколишнього світу в його 
соціальних, інтелектуальних, моральних, художніх, психологічних ас-
пектах.

Цифрова медіакультура  — явище поліфункціональне, як і  куль-
тура загалом. Функціональність культури безпосередньо чи дотично 
вивчали М. Бердяєв, Ж. Бодрійяр, У. Еко, А. Флієр, М. Фуко, Є.  Би-
стрицький та ін. У монографії Н. Кирилової, присвяченій дослідженню 
медіакультури [7], виокремлено функції, які характеризують саме ме-
діакультуру як важливий чинник соціальної модернізації суспільства. 
Однак функції цифрової медіакультури досі цілісно та предметно 
не вивчено. Узагальнивши наявні напрацювання дослідників та ви-
клавши власну позицію, можна сформулювати такий функціональний 
комплекс цифрової медіакультури.

1. Інформаційна функція. Роль інформаційної функції цифрової 
медіакультури посилюється завдяки комп’ютерній техніці. Таким 
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чином, цифрова медіакультура є гарантом інформаційного забезпе-
чення сучасного суспільства.

Важливим джерелом інформації не тільки для аудиторії, але й для 
традиційних ЗМІ стають соціальні мережі. За результатами дослі-
дження компанії «Cision» і  Кентерберійського університету Церкви 
Христа, близько третини британських журналістів стверджують, що 
вони не могли б виконувати редакторську роботу без соціальних 
медіа. 39% респондентів зазначили, що соціальні медіа підвищили 
рівень їхньої продуктивності. Дослідники провели опитування серед 
3650 журналістів із 11 країн (Великобританія, Франція, Німеччина, 
Фінляндія, Швеція, Італія, Іспанія, Нідерланди, США, Канада й  Ав-
стралія) [11]. 

Водночас інформаційну складову цифрової медіакультури складно 
уявити поза зв’язком із семіотичною. Саме тому можна сформулювати 
й  таке визначення: цифрова медіакультура  — це соціальна інфор-
мація, що зберігається й  накопичується в  суспільстві за допомогою 
створюваних людьми знакових засобів [2].

2. Комунікативна функція. Цифрова медіакультура — це акт спіл-
кування між владою та суспільством, різними країнами, народами, 
соціальними групами, індивідами; є потужним каталізатором діалогу 
культур, завдяки чому відбувається обмін культурною інформацією 
в  історико-філософському й  історико-літературному контекстах, та-
ким чином пожвавлюючи соціальний процес [8]. Водночас парадоксом 
є численні контакти через медіа (сайти, соціальні мережі, месенджери 
тощо) і  наявний паралельно із цим дефіцит спілкування як соціо-
культурна й психологічна проблема.

Згідно з  опитуванням маркетингової компанії «AWeber» амери-
канських школярів та студентів, 90% підлітків постійно проводять 
час у «Facebook» (рідше — e-mail), часто використовуючи для цього 
і стільникові телефони. Молоді люди заходять у соціальні мережі, що-
йно прокинувшись зранку. 18% опитуваних підлітків заявили, що вза-
галі припинять спілкування в разі зникнення соціальних мереж [3]. 

3. Нормативна (ідеологічна) функція. Цифрова медіакультура 
відповідальна за процес соціалізації особистості, набутих нею знань, 
норм, ідеалів, соціального досвіду, притаманних цьому суспільству, 
цій соціальній групі. Сюди ж належить законодавство, звичаї й тра-
диції, етикет  — усе те, що сукупно утворює складніші комплекси: 
право, мораль, ідеологія.

Це ті ціннісні орієнтації, без яких неможливий процес соціалізації 
особистості, який забезпечує збереження суспільства, його структури 
й  сформованих (або тих, що ще складаються) в  ньому форм життя. 
Безумовно, суспільство трансформується, змінюється, модернізується, 
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і роль системи масових комунікацій посилюється саме в кризові, пере-
ломні періоди. Цифрова медіакультура є найважливішим чинником 
соціалізації особистості, що визначає її зміст, засоби та способи.

4. Релаксаційна функція. Релаксаційна (або яку можна назвати роз-
важальною) функція пов’язана з потребою особистості у фізичному 
й  психічному розслабленні, розрядці. Цифрова медіакультура (осо-
бливо електронні ЗМК, про які йдеться мова) повною мірою забез-
печують цим сучасну людину.

5. Пізнавальна функція. Цифрова медіакультура робить людину 
суб'єктом пізнання й розуміння: вона пропонує їй знання та активізує 
допитливість. Гносеологічне значення цифрової медіакультури по-
стає у двох площинах: по-перше, у накопиченні засвоєної інформації 
з різних питань, по-друге, у стимулюванні інформаційних потреб, що 
виникають на основі засвоєної інформації.

6. Креативна функція. Через цифрову медіакультуру здобуваються 
нові знання про світ, його осмислення з  різних точок зору  — фі-
лософської, етичної, економічної, естетичної, правової; розширення 
меж «безпосереднього досвіду» індивіда, що впливає на світоглядні 
настанови, на процес формування особистості, її здатності жити та 
творити.

7. Інтеграційна функція. З одного боку, інтеграційна функція ви-
являється в тому, що цифрова медіакультура об’єднує народи, соці-
альні групи, держави. Збереження культурної спадщини, національних 
традицій, історичної пам’яті створює зв’язок між поколіннями. 

З іншого боку, кінець ХХ ст. ознаменувався небувалим стрибком 
у  розвитку глобальних інформаційних і  комунікаційних технологій, 
який істотним чином вплинув на функціонування медіакультури 
у світі.

Супутникове телебачення, мережеві технології, основані на циф-
ровому способі передачі інформації, сприяли формуванню нового 
середовища для поширення потоків інформації. Інтернет, що об’єднує 
національні, регіональні та місцеві комп’ютерні мережі, став джере-
лом вільного обміну інформацією й одночасно потужним чинником 
інтеграції різних культур в єдине ціле. 

Отже, інтеграційна функція цифрової медіакультури спрямована 
не на знищення культурної самобутності, а  на об’єднання культур 
і взаєморозуміння між народами планети.

8. Посередницька функція. Значна роль цифрової медіакультури 
як соціального посередника, що встановлює зв’язки між структу-
рами суспільства, виявляється в  посередницькій функції, надаючи 
можливості різним соціальним групам спілкуватися одна з  одною, 
контактувати. Особливого значення у зв’язку із цим набуває цифрова 
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медіакультура як інструмент управління суспільством. Ця можли-
вість ЗМІ давно привертала увагу багатьох відомих мислителів. Ще 
К.  Маркс указував на значення преси як «третього елемента», який 
входить до структури держави [5]. Особливо посередницька функція 
мас-медіа посилюється в період становлення громадянського суспіль-
ства, основаного на принципах демократії і  плюралізму, політичної 
свободи та гласності.

9. Управлінська функція. Цифрова медіакультура, на відміну від ін-
ших видів медіакультури, протягом останніх років виконує політичну, 
управлінську функції. Її недаремно називають «четвертою владою» 
з  огляду на потужну, багатосторонню й  масштабну владу медіа над 
почуттями та свідомістю людей. 

Отже, розглядаючи специфіку явища цифрової медіакультури, 
важливо звернути увагу на особливості функціонування цифрової 
медіакультури в  сучасному інформаційному просторі та її вплив на 
всі сфери життєдіяльності через такі функції: інформаційну, комуні-
кативну, нормативну, релаксаційну, пізнавальну, креативну, інтегра-
ційну, посередницьку та управлінську. 

Висновки. Роль цифрової медіакультури в  інформаційному сус-
пільстві посилюється, вона поступово стає основним засобом піз-
нання світу, змінюючи сприйняття реальності, впливаючи на смаки 
й цінності людей. Отже, є визначальною комунікаційна роль цифро-
вої медіакультури у формуванні інструментів соціальних зв’язків, ін-
ституціоналізації, формуванні уявлень, цінностей, соціального життя 
особистості, процесу соціалізації, вибору ідеологічних установок, мо-
делей поведінки, ідентифікації себе в соціумі тощо. 

Тому цифрова медіакультура нині активно розглядається як фе-
номен культурного простору, який уже став невід’ємною складовою 
культурно-комунікаційної системи й має функціональний комплекс, 
котрий поширюється на всі сфери суспільного життя. Таким чином, 
можна підсумувати, що цифрова медіакультура позитивно та не-
гативно впливає на процеси в  суспільстві, тому становить значний 
інтерес для вивчення й подальших досліджень фахівців у галузях со-
ціальних комунікацій, культурології, соціології та політології.
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a FUnctionaL coMPLEx oF DiGitaL MEDia cULtUrE
The aim of this paper is to explore and summarize the modern research 
of the functions in media culture and to formulate a functional complex 
of digital media culture as a phenomenon of social and cultural space.
Research methodology. A research of the functions and features of digital 
media culture resulted in using the scientific methods such as analysis, 
comparison, classification and generalization. Structural and functional ap-
proach made it possible to identify the functions of digital media culture 
and its influence on society, socialization and personality development, 
system of values. Statistical data have been widely drawn from the formal 
and informal surveys conducted by various educational establishments 
in Europe and the USA.
Results. The paper pays attention to the specific features of digital media 
culture in the modern media space and its impact on all aspects of life 
through the following functions: information, communicative, regulatory, 
relaxation, cognitive, creative, integration, mediation and management.
The role of digital media culture in the information society is growing 
rapidly. It becomes the primary means of understanding the world and 
changes the perception of reality, influences the tastes and values of 
people. The main task is to define the role of digital media culture in 
shaping the social relations tools, institutionalization, the formation of 
concepts, values, personality socialization process, the choice of ideo-
logical attitudes, behaviours and so on.
Novelty. An attempt is made in this paper at formulating a functional 
complex of digital media culture as an integral part of culture and com-
munication system.
The practical significance. Ukrainian researchers may find the information 
contained in this article useful for exploring digital media culture in the 
fields of social communication, cultural studies, sociology and political 
science.
Key words: Media culture, digital media culture, functions of media cul-
ture, a functional complex of digital media culture, mass culture, mass 
communication, media, mass media.
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tHE Mass-MEDia anD PoLiticaL rEGiMEs (tHE ProBLEM oF Mass-
MEDia DEtErMination BY PoLiticaL rEGiMEs)
This paper is the result of a joint study of the functioning of the media 
by two experts, one of whom specializes in political science and the 
other in the field of social communications. The purpose of the study is a 
comparative analysis of the mass-media functioning under various types 
of political regimes. The authors identify and structure specific character-
istics of the mass-media and journalism under totalitarian, authoritarian 
and democratic regimes.
Key worlds: mass-media, political regime, totalitarianism, authoritarianism, 
democracy, transformation.
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ЗАсОБИ мАсОВОЇ іНФОРмАЦіЇ тА ПОлітИЧНі РЕЖИмИ (ПРОБлЕмА 
ДЕтЕРміНАЦіЇ ЗАсОБіВ мАсОВОЇ іНФОРмАЦіЇ ПОлітИЧНИм 
РЕЖИмОм)
Стаття є результатом спільного дослідження проблеми функціону-
вання засобів масової інформації двома фахівцями, однин з яких 
спеціалізується на політичній науці, а інший у галузі соціальних кому-
нікацій. Метою дослідження є порівняльний аналіз функціонування за-
собів масової інформації за різних типів політичного режиму. Автори 
виявляють та структурують специфічні особливості засобів масової 
інформації та журналістської діяльності в умовах тоталітарних, авто-
ритарних та демократичних режимів.
Ключові слова: засоби масової інформації, політичний режим, тота-
літаризм, авторитаризм, демократія, трансформація.
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сРЕДстВА мАссОВОЙ ИНФОРмАЦИИ И ПОлИтИЧЕсКИЕ РЕЖИмЫ 
(ПРОБлЕмА ДЕтЕРмИНАЦИИ сРЕДстВ мАссОВОЙ ИНФОРмАЦИИ 
ПОлИтИЧЕсКИм РЕЖИмОм)

Статья является результатом совместного исследования про-
блемы функционирования средств массовой информации двумя 
специалис тами, один из которых специализируется в области поли-
тической науки, а другой в сфере массовых коммуникаций. Целью 
исследования является сравнительный анализ функционирования 
средств массовой информации в условиях разного типа политиче-
ских режимов. Авторы выявляют и структурируют специфические 
особеннос ти средств массовой информации и журналистской де-
ятельности в условиях тоталитарных, авторитарных и демократи-
ческих режимов.
Ключевые слова: средства массовой информации, политический ре-
жим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия, трансформация.

The problem of determination of the mass-media by a political regime 
is important for Ukraine, which is still on the way from totalitarianism to 
democracy. The mass-media are an important factor in the transforma-
tion process. On the one hand, the media is the subject of transformation 
processes, because it varies in the context of the overall changes in the 
socio-political relations, but at the same time, it acts as the actor of this 
process since it significantly affects the changes.

The issue of the influence of the regime on the media is covered by 
writings of prominent political scientists (Hannah Arendt, Carl Friedrich 
and Zbigniew Brzeziński, Raymond Aron) and specialists in social com-
munications (Doris Graber and Johanna Dunaway, Avtandyl Tsuladze). 
However, the degree of comparative study of the media functioning under 
different political regimes is still inadequate. Although the specific features 
of the media under separate types of modern political regimes is well 
studied, no research on their general system comparison was found. The 
purpose of this article is a comparative analysis of the mass-media in the 
context of main types of regimes.

The functioning of the mass-media is conditioned by structural features 
of the main types of political regimes. Today the political science distin-
guishes three main types of political regimes: the totalitarian, authoritarian 
and democratic ones. Totalitarianism and democracy occupy extreme posi-
tions on the political regimes scale because they are diametrically opposed 
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in their structural characteristics. Totalitarianism is a generic monopoly 
regime. It is characterized by: 1) political monopoly — monopoly of one 
(totalitarian) party in the government; 2) economic monopoly  — state 
monopoly in the means of social production; 3) ideological monopoly — 
monopoly of one (party) ideology that tries to subjugate the entire social 
culture. Instead, democracy is a generic pluralistic regime. It is character-
ized by political, economic and cultural pluralism. In a democracy, the 
mechanisms of free competition must be functioning in all spheres of 
social life.

Authoritarianism occupies an intermediate position on the scale of 
political regimes between totalitarianism and democracy. This position 
is caused by the fact that the authoritarianism is closer to totalitarian-
ism in the political sphere, but it is closer to democracy in non-political 
(economic and cultural) spheres. In authoritarianism, the political sphere 
functions on a monopoly basis. But unlike totalitarian monopoly which 
has a party nature, an authoritarian monopoly is elitist. An authoritarian 
regime can functions on a non-party (military dictatorship, for instance), 
one-party (the party serves as political support of the regime and does 
not interfere in public administration) and multi-party (there are several 
parties, but they don’t exert any a significant impact on the government) 
basis. At the same time, the political sphere under authoritarianism is 
characterized by limited pluralism. In economics, pluralism is limited by 
governmental protection to the structures that are associated with the 
political elite. In culture, pluralism is limited by the ban of a government 
critic (tab. 1). 

Table 1. Structural features of the main types of political regimes

Regimes
Spheres Totalitarian Authoritarian Democratic

Economics Monopoly
(state)

Pluralism
(limited) Pluralism

Politics Monopoly
(party)

Monopoly
(elitist) Pluralism

Culture Monopoly
(ideological)

Pluralism
(limited) Pluralism

Source: [8, p. 80]
These features determine the functioning of the mass-media (tab. 2).
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Table 2. The mass-media in the main types of political regimes

Regimes
Mass-media Totalitarian Authoritarian Democratic

General character-
istics Not Free

Not Free (in hard 
authoritarian re-
gimes) or 
Partly Free (soft 
authoritarian re-
gimes)

Free (in liberal 
democracies) 
or
Partly Free (in 
transitive democ-
racies)

Own Exclusively gov-
ernmental

Governmental and 
controlled non-
governmental

Mostly non gov-
ernmental

Censorship
Tough political 
and ideological 
censorship

Political censor-
ship and self-
censorship 

Moral censorship

The role of 
Journalists

Ideological fight-
ers of totalitarian 
party 

Public informants 
limited by govern-
mental control

Free public infor-
mants 

The mass-media in totalitarian regimes are defined as Not Free. In fact, 
they are governmental, despite their formal nature. The government strictly 
controls all information sources and news. Carl Friedrich and Zbignew 
Brzeziński believe that one of the six fundamental characteristics of totali-
tarianism is «monopoly, in the hand of the party and of the government, 
of all means of effective mass communication, such as press, radio, and 
motion picture» [7, p.22]. Raymond Aron notes: «The state and its repre-
sentatives manage all media — radio, television, and printing» [2, p. 284]. 
The totalitarian regimes exists in two main forms  — right-wing (fascist) 
and left-wing (communist), although this differentiation does not signifi-
cantly affect the functioning of the media, without taking into account the 
differences in political doctrines. The features of right-totalitarian doctrines 
are the ideas of ethnic or racial superiority, supremacy, and hatred. Instead, 
left-totalitarian regimes cultivate the ideas of class superiority, supremacy 
(the idea of proletarian dictatorship), and hatred [7]. Both forms of totali-
tarianism are characterized not only by a tough political censorship, but 
also by a strict ideological one. All the media should work in the line with 
the official ideology based on the doctrine of the ruling party. Thus, the 
role of journalists is reduced to the role of the ideological fighters of the 
totalitarian party. In totalitarian states, the media perform very important 
functions related to mass propaganda. Hannah Arendt stresses that the 
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mass propaganda is one of the totalitarian regime fundamentals along with 
mass terror [1, p. 341].

The functioning of the media in authoritarian regimes differs substan-
tially from that in totalitarian ones. An authoritarian government controls 
most political information. The main task of censorship is to prevent the 
dissemination of anti-governmental news. Political science distinguishes 
two types of authoritarian regimes the reactionary and progressive ones. 
Reactionary authoritarianism aims at the conservation of existing social 
relations, while progressive authoritarianism is trying to modernize the 
country by forceful means. Reactionary authoritarianism uses more strict 
management methods than the progressive one. It’s reflected in the media. 
The mass-media under conditions of reactionary (hard) authoritarianism 
tend to be defined as Not Free, while they are in progressive (soft) au-
thoritarian defined primarily as Partly Free. The features of authoritarian 
subtypes are also reflected in censorship. In the case of reactionary au-
thoritarianism, censorship is more rigid and carried out by governmental 
agencies. In the case of progressive authoritarianism, the mass-media more 
tend to self-censorship. Graber and Dunaway note, that authoritarian re-
gimes use the legal, structural and economic influences for coverage of 
government policies by mass-media [4, p. 26]. Under an authoritarian 
regime, the journalists act as public informants, but this role is limited to 
governmental control, though that applies mostly to political news.

In democracies, the problem of functioning of the mass-media is much 
more difficult. David Collier and Steven Levitsky counted several dozen 
varieties of political democracy [3]. Among them, the factors of democratic 
maturity and the level of civil freedom have priority for our research. By 
maturity factor, democracies are divided into two extreme types — proce-
dural and structural democracy. The procedural democracy is such a  re-
gime, where basic democratic procedures are embodied in political practice 
(free, competitive and transparent general elections, and the formation of 
the government on this basis), but no structural basis of democracy. In pro-
cedural democracy, a democratic regime functions on the structural basis 
remaining from the previous non-democratic regime. The civil society has 
not yet grows strong, the mass democratic parties and influential pressure 
groups are not formed, there was no separation of powers, and democratic 
culture has not become the dominant segment of the political culture. In 
structural democracy, a democratic regime is functioning on its own struc-
tural basis. It relies on a developed civil society, mass democratic parties 
and influential pressure groups, the separations of power, and a democratic 
political culture. With the concepts of structural and procedural democ-
racy correlated concepts electoral and liberal democracy. In this case, the 
criterion of differentiation is the level of freedom in  society. In electoral 
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democracies, the level of freedom allows free elections on the basis of 
which the government is formed. Liberal democracies are regimes which 
fully implement and effectively protect civil liberties and political rights.

The mass-media in liberal (structural) democracies are defined as 
Free, whereas they are defined in much electoral (procedural) democracy 
as Partly Free. This difference is caused by the stereotypes of totalitarian 
time that still exist in the new democracies. While most media are non-
governmental, their owners and journalists retain the habit of self-control. 
In addition, a democratically elected government too often relies on infor-
mation control. However, democratization of the political regime involves 
a fundamental change of the essence of censorship, namely the transition 
from political censorship to moral one. The essence of moral censorship is 
that things are contrary to public moral standards should not be applied 
to the information space. These things include advocacy of national, racial, 
religious and social hatred, incitement of war, the spread of pornography. 
In the transition to democracy, journalists assume the role of free and ob-
jective public informants about the events in the country and around the 
world. Describing the specifics of the mass-media in democracy, Avtandyl 
Tsuladze points out: «In democratic countries, the media tend to support 
the existing political system and rarely question the fundamentals of it. 
They limit their criticism of the fact that, in their opinion, is a distortion 
of the fundamental social and political values, or in cases of corruption 
and improper behavior» [10]

Conclusion. This article is an attempt to outline the main directions of 
systematic studies of the impact of political regimes on the functioning of 
mass-media. The impact of political regimes on the media manifests itself 
in the level of freedom and state control over their activities, the nature of 
censorship in journalism as public informants. Each of the main types of 
political regimes determines the specific features of these components, as 
discussed in the article. However, this article covers only the basic, most 
important features. Further work on the study of political regime influ-
ence on the mass-media requires more empirical materials. These materi-
als can be provided by Freedom House monitoring, such as «Freedom in 
the World" [5] and «Freedom of the Press" [6]. Unfortunately, Freedom 
House does not use the concept of the totalitarian regime that hinders the 
application of the results of its monitoring for a comparative analyses of 
the mass-media under different types of political regimes. 
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ПіЗНАВАлЬНИЙ сЕГмЕНт БіБліОтЕЧНОЇ ЖУРНАлістИКИ  
НА ВЕБ-сАЙтАХ БіБліОтЕК УКРАЇНИ
Здійснено порівняльний аналіз інформаційної та культурно-просвіт-
ницької функцій сучасних ЗМІ. Виявлено місце пізнавального сегмента 
бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек загальнодержав-
ного значення, обласних універсальних наукових бібліотек, бібліотек 
внз. З’ясовано, що пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики 
представлений оглядами книжкових виставок, корисних сервісів та 
просвітницькими статтями, однак кількісно значно поступається ін-
формаційному сегментові. Визначено резерви ефективного вико-
ристання пізнавального потенціалу в бібліотечній журналістиці.
Ключові слова: бібліотечна журналістика, інформація, знання, піз-
нання, просвітництво, пояснювальна журналістика, новинна журна-
лістика.
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ПОЗНАВАтЕлЬНЫЙ сЕГмЕНт БИБлИОтЕЧНОЙ ЖУРНАлИстИКИ  
НА ВЕБ-сАЙтАХ БИБлИОтЕКИ УКРАИНЫ
Осуществлен сравнительный анализ информационной и культурно-
просветительской функций современных СМИ. Выявлено место по-
знавательного сегмента библиотечной журналистики на веб-сайтах 
библиотек общегосударственного значения, областных универсаль-
ных научных библиотек, вузовских библиотек. Установлено, что по-
знавательный сегмент библиотечной журналистики представлен об-
зорами книжных выставок, полезных сервисов и просветительскими 
статьями, однако количественно значительно уступает информацион-
ному сегменту. Определены резервы эффективного использования 
познавательного потенциала в библиотечной журналистике.
Ключевые слова: библиотечная журналистика, информация, знание, 
познание, просвещение, пояснительная журналистика, новостная 
журналистика.
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coGnitiVE sEGMEnt oF LiBrarY JoUrnaLisM on WEB-sitEs  
oF UKrainian LiBrariEs
The comparative analysis of the information, cultural and educational 
functions of modern media is conducted. The author reveals the place of 
cognitive segment of library journalism on the web sites of the national 
libraries, regional universal scientific libraries, university libraries. It has 
been found that the cognitive segment of library journalism provides an 
overview of book exhibitions, useful services and educational articles, 
however is quantitatively inferior to the information segment. The author 
identifies the reserves of effective use of cognitive capacity in library 
journalism. 
Key words: library journalism, information, knowledge, education, ex-
planatory journalism, news journalism. 

Постановка проблеми. Процес пізнання супроводжує людину 
протягом усього життя. У  цьому їй допомагають книги, оточення, 
засоби масової комунікації, власні спостереження та висновки. Ін-
формувати громадян про актуальні тенденції сьогодення покликана 
журналістика. Надзвичайні новини сповіщають суспільство про за-
грозливі та небезпечні тенденції сучасності, політичні — про важливі 
рішення правлячої гілки влади, економічні — про рівень незалежності 
країни та її подальший розвиток. Усе це корелює життя сучасного 
громадянина, допомагає бути обачнішим, економнішим, відповідаль-
нішим, тому значення цих новин складно переоцінити. Важливою є 
не лише повсякденна побутова обізнаність, але й загальний світогляд 
особистості, її вміння вільно орієнтуватися в культурно-історичному 
розвитку суспільства. Знання роблять людину вільною, розвивають 
критичне мислення й дозволяють не лише аморфно сприймати медіа-
повідомлення, але й  відрізняти маніпулювання з  інформацією, яке 
так часто закидають сучасним ЗМІ. Такий пізнавальний потенціал 
журналістики має окреме її відгалуження — журналістика бібліотечна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині у фаховій пресі бі-
бліотечну журналістику розглядають переважно з точки зору навчаль-
ної дисципліни або проектів підвищення кваліфікації бібліотекарів. 
Водночас дослідженню бібліотечної журналістики як виду суспільної 
діяльності зі збирання, обробки й поширення актуальної для масової 
аудиторії інформації не приділяється належної уваги, зокрема не ви-
світлений і  пізнавальний потенціал бібліотечної журналістики для 
суспільства загалом, закладений у культурно-просвітницькій функції 
журналістики. Найбільший інтерес для дослідження становили дві 
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групи праць: перша  — розвідки, присвячені різним аспектам жур-
налістської творчості (М. Кіма [5], Д. Рендалла [6], Н.  Щудрі [10], 
О. Савіної [7], С. Якупова [11]; друга — праці, що формують загальне 
теоретико-методологічне уявлення про роль інформації та знань 
у суспільному розвиткові особистості: В. Ільганаєвої [4] та А. Соко-
лова [8] (соціальні комунікації), А. Урсула [9] (соціальна інформатика), 
О. Гапоненка [3] (менеджмент та управління). 

Мета статті — виявити місце пізнавальної складової бібліотечної 
журналістики на веб-сайтах провідних українських бібліотек.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною функцією 
журналістики прийнято вважати інформаційну. Проте поширення 
інформації не є гарантією того, що глядач (читач) отримує знання, 
так потрібні для його інтелектуального вдосконалення та підвищення 
рівня життя. Дослідники медіа фіксують зниження попиту на якісне 
усвідомлення інформації. «Маси поглинають інформацію, не «пере-
травлюючи» її. Пізнавальна активність згасає. Інформація як копія 
реальності замінює саму реальність чи випереджає її. Тому повідом-
лення про реальність утрачає сенс, що призводить до атрофії свідо-
мості. Виконуючи культурно-просвітницьку функцію, преса висту-
пає як педагог, від котрого вимагається самовідданість культурного 
творця» [1, с. 590]. Однак ЗМІ не завжди ефективно реалізують піз-
навальну (культурно-просвітницьку) функцію, тому часто зазнають 
критики: нині увага споживачів інформації фокусується на фрагмен-
тарних відомостях про скандали, життя зірок, курйози та містичні 
явища. У погоні за прибутком преса починає конструювати відірвані 
від життя цінності та ідеали, інформаційна функція знижується та не 
відображає усієї картини світу. Аналітики вважають: потік негативної 
інформації в ЗМІ формує в людей недовіру до інститутів державної 
влади, призводить до морального та психічного спустошення [7]. 

Дійсно, поняття «інформація» та «знання» у  фаховій літературі 
близькі, але не синонімічні. Найпоширеніше визначення поняття «ін-
формація» належить У. Р. Ешбі та А. Д. Урсулу, яке науковці розгляда-
ють як відображене в будь-яких об’єктах і процесах живої та неживої 
природи різноманіття [9; 4]. У ЗМІ це і є об’єктивним відображенням 
усіх подій сьогоднішнього дня. Поняття «знання» водночас акцентує 
на тому, що отримана інформація має бути корисною людині. Одним 
з найточніших, з комунікаційної точки зору, визначенням вважаємо 
таке: знання — це сукупність перевіреної практикою інформації про 
об’єкт, його якісні й кількісні характеристики, а також причинно-на-
слідкові зв’язки з навколишнім світом [4]. Загалом знання — це комбі-
нація досвіду, цінностей, експертних оцінок та контекстної інформації, 



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 255
за допомогою якої нові відомості та досвід інкорпоруються в інфор-
мацію та стають особистісно значимими [3].

Прикладом беззаперечної практичної користі для людини є над-
звичайні новини, у яких інформують про снігові заметілі та знеструм-
лення міста, що дозволяє врятувати найцінніше  — людське життя. 
Однак такі новини дозволяють людини бути обізнаною, проте не мис-
лити. Щодня на людину обрушується забагато політичних, соціальних, 
природних проблем та катаклізмів, які стомлюють та виснажують, не 
дозволяють «піднятися» над ними та усвідомлювати себе повноправ-
ним учасником соціальних процесів. Для аналізу глобальних процесів 
сучасності потрібний інтелектуальний потенціал журналіста. Бібліо-
течна журналістика, працюючи із соціальною пам’яттю, закріпленою 
в книжкових пам’ятках, має всі можливості для того, щоб досліджу-
вати складні актуальні процеси сьогодення та розповсюджувати цю 
інформацію серед масової аудиторії. 

Книга для професійного журналіста не є провідним методом 
збору інформації. Робота з джерелами поступається методам інтерв’ю, 
спостереження, експерименту. Проте аналізувати дійсність лише ви-
мірами сьогоднішнього дня  — доволі недоцільно, адже структура 
публіцистичного часу має складну систему координат: «Освоєння 
соціального часу закладено в сутнісній основі публіцистичної твор-
чості; у ній відбивається не тільки «злоба дня», а й історія сучасності, 
ретроспектива й  перспектива людської життєдіяльності, що мають 
актуальне соціальне значення. Оперативне розпізнавання ознак по-
ступального ходу соціального часу передбачає не «естетичну дис-
танцію», а  здатність до випередження, ґрунтовної розвідки нового, 
проблемних ситуацій» [10, с. 7].

А. Бергсон слушно зауважив, що «здоровий глузд — це сама увага, 
звернена до життя» [1]. Проте життя як самої людини, так і суспіль-
ства загалом має певну тривалість, будь-яка подія  — свій контекст; 
передумови та наслідки. Поряд з  інформаційною функцією набуває 
актуальності й  пізнавальна, здатна до глибшого усвідомлення куль-
турно-історичного розвитку суспільства. 

З метою виявлення пізнавального сегмента бібліотечної журналіс-
тики здійснено контент-аналіз опублікованих бібліотеками новин за 
останній рік. Емпіричною базою слугували веб-сайти дев’ятнадцяти 
провідних книгозбірень: 

•	бібліотек	загальнодержавного	значення	[2]:	Державної	наукової	
архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного (ДНАББ 
ім.  В. Г. Заболотного), Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського), Державної науково-технічної бібліотеки України 
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(ДНТБ України), Львівської національної наукової бібліотеки України 
ім. В. Стефаника (ЛННБУ ім. В. Стефаника), Національної бібліотеки 
України для дітей (НБУ для дітей), Національної історичної бібліотеки 
України (НІБУ), Національної наукової медичної бібліотеки України 
(ННМБУ), Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН), На-
ціональної парламентської бібліотеки України (НПБУ), Одеської 
національної наукової бібліотеки (ОННБ), Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (НБУ ім. В. І. Вернадського), Хар-
ківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (ХДНБ ім. 
В. Г. Короленка), Центральної державної науково-технічної бібліо-
теки гірничо-металургійного комплексу України (Дніпропетровськ) 
(ЦДНТБ ГМКУ);

•	обласних	універсальних	наукових	бібліотек	 (ОУНБ):	Дніпропе-
тровської ОУНБ імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, 
Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, Херсонської ОУНБ ім. О. Гон-
чара;

•	бібліотек	внз:	наукової	бібліотеки	Національного	університету	
«Києво-Могилянська академія», Науково-технічної бібліотеки Націо-
нального університету «Львівська політехніка», Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Незважаючи на те, що поняття «інформація» та «знання» є спо-
рідненими, результати контент-аналізу тематики бібліотечних новин 
засвідчили суттєвий розрив між інформаційною та пізнавальною 
складовими бібліотечної журналістики. Так, інформаційні повідо-
млення (оперативні відомості про заходи бібліотек, оголошення) 
значно переважають за чисельністю пізнавальні (огляд книжкових 
виставок, корисних сервісів, просвітницькі статті) (рис. 1.).

 
Рис. 1. Тематика новин на веб-сайтах провідних бібліотек України
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Висвітлення невідомих широкій аудиторії відомостей пов’язують 

бібліотечну журналістику з просвітницькою діяльністю. Серед «яко-
рів» (інформаційних приводів), які використовують бібліотечні фа-
хівці у  новинах, найпоширеніші такі: міжнародні та всеукраїнські 
свята, річниці видатних відкриттів, роковини українських та світових 
трагедій, дати народження та смерті відомих письменників, науковців 
та культурних діячів, вихід друком та презентації нових книг. 

Контент-аналіз новин провідних українських бібліотек дозволяє 
стверджувати, що нині в журналістській, водночас і просвітницькій 
діяльності, мають успіх:

•	 ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (серії публікацій «Споруди О. В. Бе-
ретті в м. Києві» квітень 2016, «Мінливий світ архітектури Захи 
Хадід (1950–2016)» 31.03.16; «Кость Трутовський: «Скільки не-
розроблених сюжетів у Малоросії для художника» 09.02.16);

•	 НБУ для дітей («Краща дитяча американська література» 
23.05.16, «Чарівний світ Беатріс Поттер» 22.07.16, «Країна чудес 
Френка Баума» 26.05.16, «Книжкові віражі «Заморожені казки» 
(19.01.2016);

•	 НІБУ («Виставка однієї книги «Букварь южнорусский» 29.01.16, 
«Острозькій Біблії  — 435 років» 12.08.16, «Невтомний збирач 
духовних скарбів (до 130-ої річниці з дня народження К. В. Ши-
роцького)» 07.06.16, «Китайська література та Т. Г. Шевченко» 
16.03.16);

•	 ННСГБ НААН («130 років з дня виходу в світ журналу «Русский 
пчеловодный листок»» (1886–1919)  — періодичного видання 
в  галузі бджільництва», «170 років з  дня народження Василя 
Васильовича Докучаєва (1846–1903) — видатного геолога і ґрун-
тознавця, основоположника національної школи ґрунтознавства 
і географії ґрунтів»); 

•	 НПБУ («Засідання клубу «Бібліотека і  Місто»», Презентація 
книги Кирила Степанця «Малые реки Киева и их исследова-
тели» 10.02.16, «Засідання клубу прихильників книги «Субота 
у Бегемота»», Презентація книги «Татьяна Николаевна Кисель-
дорф (Булгакова). Воспоминания. Письма» 14.05.16);

•	 Херсонська ОУНБ («Сніданок у «Тіффані». 55 років екранізації» 
05.09.2016, «Зі сторінок журналів минулого століття» 03.09.2016, 
«Бернарду Шоу присвячується» 19.05.2016, «Книга з  автогра-
фом» 21.03.2016, «Пікассо: акробат лінії» 16.03.2016);

•	 НБ Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
(«День слов'янської писемності та культури  — книжкова ви-
ставка» 24.05.2016).
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•	 Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна (анонси фотовиставки «При-
рода Слобожанського краю, яка випестувала І. І. Мечникова», 
художньої виставки «По місцях Зінаїди Серебрякової. Гайдари», 
вересень 2016).

Зазначені публікації характеризуються публіцистичним (єдино 
можливим для журналістських матеріалів) стилем, містять унікаль-
ний ілюстративний матеріал (відскановані сторінки з  книг, карт та 
альбомів) та цікаву композицію. 

На увагу заслуговують і персоніфіковані новини бібліотек, у яких 
головними героями є:

•	 класики української та світової літератури («Леся Українка  — 
видатна українська поетеса, перекладачка, культурна діячка» 
ЛННБ ім. В. Стефаника 18.02.2016; «Чисте, ніжне, незлобливе 
серце: до 140-річчя від дня народження американського пись-
менника Джека Лондона. Тематична виставка» ХДНБ ім. В. Г. Ко-
роленка 12.01.2016);

•	 відомі історичні постаті (політики, художники, архітектори, 
фольклористи, актори тощо) («Малевич, або Пошук абсолюту» 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 09.06.2016; «Анна Ярославна  — 
королева Франції» НІБУ);

Такі пізнавальні матеріали не лише інформують читача, але й спри-
яють його інтелектуальному розвитку. Водночас ґрунтовних публіка-
цій замало (2% від загальної тематики) для того, щоб вважати, що 
журналістські матеріали сфери бібліотечної журналістики в  Україні 
повністю реалізують пізнавальний потенціал. 

Наразі бібліотечна журналістика має значний потенціал до по-
шуку й розробки нових журналістських тем та їх повного висвітлення. 
Серед цікавих методик — методика Девіда Рендалла. Рекомендуючи 
піклуватися про різноманіття, він пропонує готувати різножанрові 
матеріали. Для бібліотечної журналістики доцільними можуть бути: 
річниці — важливі події, винаходи, відкриття й інші віхи суспільного 
життя, що вможливлюють здійснити ретроспективний аналіз; зна-
хідки  — дослідники в  архівах, учені, археологи та інші, котрі здій-
снюють важливі або просто цікаві знахідки й  відкриття, у  пошуках 
потрібної інформації доцільно звертатися до фахових журналів [6]. 
Пропонує Д. Рендалл і різні способи подання матеріалу. Для бібліо-
течної журналістики інтерес становлять: фон — стаття, що пояснює 
передуючий розвиток подій або ті теми, яким присвячена основна 
публікація; такі матеріали поміщають події в контекст, не створюючи 
ілюзії непередбачуваних поворотів долі; «із-за куліс»  — тип статей, 
що пояснюють або демонструють принцип дії того або іншого явища. 
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Констатації факту достатньо для надзвичайних новин, проте не 

для бібліотечної журналістики. С. Якупов, розробник платформ для 
мережевих ЗМІ, зазначає, що з новин громадяни дізнаються про те, 
що й коли відбулося, хто є дійовими особами. Проте часто цього недо-
статньо для розуміння тих або інших явищ. Пояснювальну журналіс-
тику він визначає як процес «поглиблення в розуміння процесів, які 
пов’язують факти і явища. Вона відповідає на два основні запитання: 
«Що я повинен знати про це?» і «Чому я повинен про це знати?» [11]. 
Дійсно, «бібліотечні новини» часто висвітлюють нединамічні події: 
конференції, круглі столі тощо. Завдання пояснювальної журналіс-
тики — роз’яснити у цікавій формі читачеві актуальність заходу.

Висновки. Таким чином, це дослідження дозволило сформулювати 
такі висновки:

1. Знання  — це інформація, яку не лише можна застосувати на 
практиці, але й  дослідити контекст та причинно-наслідкові зв’язки 
подій та явищ. Саме бібліотечна журналістика може систематизувати 
та викласти новини таким чином, що пасивне знання користувача 
заміниться на активне.

2. Незважаючи на цілісність понять «інформація» та «знання», 
у бібліотечній журналістиці вони розмежовані. Переважають інфор-
маційні повідомлення (70%), присвячені заходам бібліотеки та різ-
ним оголошенням. Пізнавальні (просвітницькі) матеріали (книжкові 
виставки, нові сервіси та історичні розвідки) значно поступаються 
кількісно та становлять 30%. Брак журналістського професіоналізму 
в  підготовці новин про заходи бібліотеки нівелює їх пізнавальний 
потенціал. Невиправдано чисельною для масової користувацької ау-
диторії є і велика кількість оголошень у новинній стрічці бібліотечних 
новин (13,3 %). Публікація просвітницьких матеріалів здійснюється 
в контексті до сьогоднішнього дня — річниць подій, дат народження 
та смерті видатних історичних постатей, що відповідає журналіст-
ським вимогам. 

3. Бібліотечні події (56,7 %) значно перевищують кількісно новини, 
присвячені книжковим виставкам (24 %), що ставить під сумнів іс-
торичну місію бібліотек — збереження світової мудрості. 

4. Для реалізації пізнавального потенціалу бібліотечної журналіс-
тики бібліотечним фахівцям необхідно: 

•	 підвищувати рівень медіа-грамотності у  фаховому висвітленні 
поточних новин (зокрема використання різної методики збору 
інформації, створення ефекту присутності та розробки вдалої 
композиції твору); 

•	 бути експертами в  обраній галузі, бібліотечні журналісти 
мають не лише вільно орієнтуватися в  бібліотечній галузі, 
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передусім  — книжковій; приділяти більше уваги книзі як ме-
тоду отримання інформації та провідному джерелу знань про 
минуле, теперішнє та майбутнє, використовувати досвід ство-
рення буктрейлерів;

•	 долучати резерви пояснювальної журналістики, що надасть ко-
ристувачеві відповідь не лише на запитання «що?», але й  «на-
віщо?», він має знати цю інформацію на поточну чи історичну 
тематики.

Перспективами подальших досліджень є тематичний аналіз інфор-
маційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів у  біблі-
отечній журналістиці; новинної журналістики зарубіжних бібліотек. 
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coGnitiVE sEGMEnt oF LiBrarY JoUrnaLisM on WEB-sitEs 
oF UKrainE 
The aim of this paper is to identify the position of the cognitive component 
library journalism on websites of leading Ukrainian libraries.
Research methodology. To identify cognitive segment of library journalism 
a content analysis of last year news, published libraries, was conducted. 
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As an empirical base was selected websites nineteen major libraries: 
libraries of national importance, regional universal scientific libraries, uni-
versity libraries.
Results. It has been found that knowledge means the information, which 
not only can be applied in practice, but also explore the context and the 
causal connection of events and phenomena. this library journalism can 
organize and present news in a way that passive knowledge replaced 
for user to active one. Notwithstanding the integrity of the concepts of 
"information" and "knowledge" in the library journalism they separated. 
Dominated news reports (70%) of library activities and various ad. Cog-
nitive materials about book fairs, new service and historical research are 
inferior to quantify and account for 30%. Unreasonably high for the mass 
audience is a custom and a large number of ads in the news tape library 
news (13.4%). Library events (56.7%) is significantly higher than quan-
titatively book exhibition devoted to news (23.9%), which casts doubt 
on the historic mission of libraries - the preservation of world wisdom. 
To use the full cognitive potential library journalism library professionals 
need to: increase the level of media literacy in the specialized library 
covering current news, as well as the publishing industry.
Novelty. An attempt is made in this paper to show cognitive potential 
library journalism for mass user, to demonstrate its difference from the 
information and suggest ways to optimize of journalism work in libraries.
The practical significance. Ukrainian librarians may find the information con-
tained in this article useful for developing a new strategy of information 
service, raising awareness of citizens guided by a book capacity, which 
has a library.
Key words: library journalism, information, knowledge, education, ex-
planatory journalism, news journalism.

Надійшла до редколегії 27.01.2016 р.
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Ю. О. Сазонова, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший ви-
кладач, Український гуманітарний інститут, м. Буча

ЗАРОДЖЕННЯ тА ФОРмУВАННЯ КИЇВсЬКОЇ сПОРтИВНОЇ ПРЕсИ 
(КіНЕЦЬ ХіХ — 1917 Р.) 
Розглянуто київську спортивну пресу дореволюційного періоду, ви-
значено її місце в структурі спортивної періодики Російської імперії, 
виявлено тематичні сегменти спортивної преси, систематизовано 
спортивні мас-медіа міста, описано тематичну й жанрову палітру 
видань, їх специфіку, склад редакцій. Виокремлено типологічні групи 
київської спортивної преси, визначено її основні завдання, запропоно-
вано періодизацію спортивної періодики Києва дореволюційної епохи 
та визначено характерні особливості її функціонування.
Ключові слова: київська спортивна преса, спорт, часопис, автори.

Ю. А. Сазонова, кандидат наук по социальным коммуникациям, старший 
преподаватель, Украинский гуманитарный институт, г. Буча

ЗАРОЖДЕНИЕ И ФОРмИРОВАНИЕ КИЕВсКОЙ сПОРтИВНОЙ ПРЕссЫ 
(КОНЕЦ xix — 1917 Г.)
Рассмотрена киевская спортивная пресса дореволюционного пе-
риода, определено её место в структуре спортивной периодики 
Российской империи, выявлены тематические сегменты спортивной 
прессы, систематизированы спортивные СМИ города, описана те-
матическая и жанровая палитра изданий, их специфика, состав ре-
дакций. Обозначены типологические группы киевской спортивной 
прессы, определены её основные задачи, предложено периодиза-
цию спортивной периодики Киева дореволюционной эпохи и обо-
значены характерные особенности её функционирования.
Ключевые слова: киевская спортивная пресса, спорт, журнал, ав-
торы.
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tHE oriGin anD ForMation oF tHE KYiV sPorts PrEss (LatE 19tH 
cEntUrY — 1917)
This article describes the Kyiv sports press of the pre-revolutionary 
period, its place in the structure of sports periodicals of the Russian 
Empire and the thematic segments of the sports press are identified, 
the sports mass-media of the city are revealed. The thematic and genre 
palette of editions, their specific features, the structure are described. 
The typological groups of the Kyiv sports press are emphasized, their 
primary goals are determined. The author proposes a periodization of 
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the Kyiv sports periodical press of the pre-revolutionary epoch and  
the characteristic features of its functioning are designated.
Key words: Kyiv sports press, sports, magazine, authors.

Постановка проблеми. Актуальність статті зумовлена тим, що нині 
в Україні досі не досліджено київську спортивну пресу дореволюцій-
ного періоду в Російській імперії як цілісну систему. Водночас розгляд 
київської спортивної преси кінця ХІХ — поч. ХХ ст. має важливе зна-
чення, адже саме перші спортивні часописи Києва заклали основу для 
подальшого розвитку спортивної періодики України, стали базою, на 
якій постала спортивна періодика УРСР 1920–1930-х рр., засвідчили 
важливе аксіологічне значення спорту в житті суспільства, стали про-
пагандистами й агітаторами спортивних змагань, сприяли становленню 
перших спортивних журналістів у місті, були першими взірцями спор-
тивної публіцистики та спортивно-медичної журналістики. Вельми 
значущим у  контексті аналізу київської спортивної періодики є той 
факт, що відразу після свого виникнення один із спортивних журналів 
міста набув міжнародного визнання на виставці періодичних видань 
у  Бельгії, що актуалізує означене дослідження й  зумовлює вивчити 
етапи становлення й формування спортивної преси Києва та її місце 
в структурі спортивної періодики Російської імперії. 

Аналіз останніх досліджень і   публікацій. Київська спортивна 
преса ставала предметом дослідження в  працях А. Волобуєвої [2], 
де подано стислий тематичий огляд київських спортивних часописів 
кінця ХІХ — початку ХХ ст., К. Алексєєва [1], у яких науковець, ви-
окремлюючи 11 типів спортивних видань, зокрема кінноспортивні, 
мисливські, видання з  шахів та шашок, з  водних видів спорту та 
ін., аналізує в  кожній типологічній групі головних репрезентантів. 
А. Приходько [9] розглянула жанрово-тематичний діапазон і значення 
київського часопису «Красота и сила» (1913). Проте в зазначених пра-
цях досліджувалася переважно діяльність лише окремих представ-
ників спортивної преси міста, тому вважаємо за доцільне детально 
розглянути київську спортивну пресу цього періоду, репрезентацію 
її як системи з характерними ознаками.

Мета статті — дослідити київську спортивну пресу дореволюцій-
ного періоду в діахронічному, типологічному й тематично-жанровому 
аспектах, визначити основні домінанти її функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спортивна журна-
лістика в  Україні практично одночасно виникла в  Києві й  Одесі 
в  1890-х  рр. Як зазначає К. Алексєєв [1], на теренах Російської ім-
перії з  1823  р. (часу виходу друком першого спортивного журналу) 
до 1917 р. функціонувало 197 спортивних видань, більшість з  яких 
публікували в Москві, Петрограді, Києві й Одесі. Влада усвідомлювала 
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важливість спорту як фактора зміцнення здоров’я, який допомагав 
забезпечити значну кількість здорових і витривалих осіб для військо-
вої служби. Л. Чаплинський зазначав: сприяючи розвиткові спорту 
і фізичного виховання, держава мала на меті передусім відродження 
нації [6].

У дореволюційну добу спортивний сегмент був одним з  найпо-
ширеніших на медіа-ринку. Серед усіх провінційних міст Російської 
імперії найбільше спортивних видань друкувалося саме в  Одесі та 
Києві. За період з 1890 р. до 1917 р. в Києві вийшло друком 16 спор-
тивних видань, що становило 8% від загальної кількості спортивних 
видань Російської імперії та майже третину від кількості спортив-
них мас-медіа України в  дореволюційний період. Проте важливо 
зазначити, що спортивна преса Києва та Одеси поступалася лише 
журналістиці Петербурга та Москви (80 та 74 спортивних часописів 
відповідно). 

Історію спортивної преси Києва дореволюційної епохи можна роз-
поділити на три періоди:

1. 1893–1904 рр. — початковий етап формування структури спор-
тивної преси міста розпочався з появою першого спортивного жур-
налу  — «Вестника голубиного спорта» (1893–1904). Загалом у  цей 
період у місті виникло 4 спортивних видання: «Спорт» (1897–1899), 
«Шашки» (1897–1901), «Спорт» (1898), «Вестник спорта» (1902).

2. 1905–1914 рр.  — період поширення спортивної преси під 
час та після Першої російської революції та реформи друку. У  цей 
час виникло 10 видань, присвячених огляду спортивних подій 
«Иллюстрированный спорт» (1905), «Искусство и спорт» (1907), 
«Спортсмен» (1909), «Вестник воздухоплавания и спорта» (1910), 
«Киевский конский спорт» (1912–1916) «Спорт и игры» (1912–1913), 
«Спортивный курьер» (1912), «Автомобильная жизнь и авиация» 
(1913–1914), «Красота и сила» (1913), «Спортивно-театральное обо-
зрение» (1913).

У цей період виходять друком переважно галузеві видання, за те-
матичною спрямованістю можна виокремити такі групи: 2 видання 
з  кінного спорту  — «Спортсмен» (1909), «Киевский конский спорт» 
(1912–1916), 1 видання з повітроплавання — «Вестник воздухоплава-
ния и спорта» (1910), 1 журнал з  автомобілізму  — «Автомобильная 
жизнь и авиация» (1913–1914), 3 спортивно-мистецькі виданння  — 
(«Иллюстрированный спорт» (1905), «Искусство и спорт» (1907), 
«Спортивно-театральное обозрение» (1913). У  цей період підвищу-
ється значення спорту в житті людства, на сторінках ЗМІ превалюють 
концепції спорту як здоров’я, розваги та мистецтва, засновуються 
журнали театрально-спортивної групи. 
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3. 1914–1917 рр.  — поступовий занепад спортивної преси, який 

настає внаслідок політичних та економічних трансформацій у житті 
суспільства (зокрема Першої світової війни та початку в  1914 р. мі-
літаризації спорту, що позначилося на тематиці спортивних ЗМІ). 
У 1914 р. припинила існування більшість видань попереднього пері-
оду, продовжував функціонувати лише журнал «Киевский конский 
спорт» (1912–1916) (з другого періоду), а також виник новий часопис 
«Киевские бега» (1916).

Розглянемо детальніше провідні спортивні видання Києва кінця 
ХІХ — поч. ХХ ст.

Першим виданням київської спортивної журналістики став часо-
пис «Вестник голубиного спорта» (1893–1904). Журнал друкувало що-
місяця Російське товариство голубиного спорту. Спочатку редактором 
був А. Блізнер, а  з  1900 р.  —М. Вольф, з  1902 р.  — М. Вознесенсь-
кий. З  № 2 1904 р. часопис публікувався під редакцією М. Вольфа 
й  М.  Прокоповича. Цікаво, що об’єктом видання, головним героєм 
публікацій у цьому виданні була не людина, а тварина (птах) — по-
штовий (спортивний) голуб, який міг долати великі відстані з  від-
носно високою швидкістю. Імовірно, що такі голуби готувалися для 
передачі інформації воєнного призначення.

Перше товариство голубиного спорту засноване в Києві в 1893 р. 
Часопис цього товариства став першим спортивним виданням такого 
типу на теренах Російської імперії та єдиним щомісячником з голуби-
ного спорту за всю історію спортивної преси України, сприяв популя-
ризації цього ексклюзивного виду спорту. Слід зазначити, що «Вест-
ник голубиного спорта» набув всесвітнього визнання. Як відзначає 
автор статті «Из истории отечественного голубеводства», київський 
часопис нагороджено дипломом на Всесвітній міжнародній виставці 
періодичних видань у Брюсселі в 1893 р. [5]. Цей факт можна вважати 
визнанням спортивної преси України у світі.

У 1897 р. в Києві виходить друком часопис «Спорт» (1897–1899), 
редактором якого став Б. Токарський. Ціна журналу на рік становила 
10 рублів, періодичність виходу — двічі на місяць. Журнал «Спорт» 
друкувався на якісному папері та з гарними ілюстраціями. Провідна 
тема часопису — перегони на бігових конях. Головним відділом жур-
налу був відділ хроніки. Видання проіснувало до середини 1899 р. 

Як зазначила Н. Стефанків, київський «Спорт» нагадував зовні 
деякі популярні видання подібного типу. Спочатку на його сторінках 
висвітлювали події, пов’язані з перегонами, у подальшому — й  інші 
види спорту. За своїм впливом журнал певний час не поступався 
ані «Самокату», ані «Циклисту». Його обсяг досягав 30–40 ілюстро-
ваних сторінок [10]. Провідне завдання часопису  — популяризація 
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спорту серед населення, поширення ідеї спорту як соціокультурного 
феномену, про що йшлося в статті «От редакции» в № 1: «Ми щиро 
й  від душі бажаємо вам, щоб спорт, тобто розумна й  корисна роз-
вага та відпочинок від щоденної життєвої суєти, набув скрізь права 
громадянства, щоб його визнало суспільство, прийняли школи й ви-
користовували не адміністративні заходи, а суспільна свідомість» [8, 
c. 2]. Це видання було одним з найпопулярніших та найчитабельніших 
у Києві. Зокрема К. Алексєєв [1] назвав часопис єдиним провінційним 
виданням, що посіло гідне місце в історії дореволюційної спортивної 
преси. 

Третім спортивним виданням Києва став вузькоспеціалізова-
ний часопис «Шашки» з  підзаголовком «Ежемесячный журнал, 
посвящённый изложению и анализу шашечной игры»». Журнал став 
лише четвертим виданням з цього виду спорту за весь час існування 
Російської імперії та функціонував протягом 1897–1901 рр. Окрім 
того, він проіснував найтриваліше серед інших часописів означеної 
тематики. Всього вийшло друком 54 номери. Видавцем і  головним 
редактором журналу був П. Бодянський — видатний російський іс-
торик, викладач, пропагандист шашкової гри, котрий організував 
чемпіонати Росії, зокрема очні (всеросійський шашковий турнір) 
і  заочний (1896–1899), конкурси рішень завдань та етюдів у  жур-
налах, вивчав шашкову композицію, розробляв теорію гри, зокрема 
в  першому номері журналу надруковано складені ним «Правила 
игры в  русские шашки». Журнал «Шашки» був приурочений до 
трьох всеросійських турнірів з шашок, які вперше відбулись у 1894, 
1895, 1896 рр., організатором яких був П. Бодянський. На шпальтах 
часопису друкували хронікальні матеріали, партії різних змагань, 
етюди, задачі, теоретичні дослідження з шашок, бібліографічні пор-
трети та нариси про видатних шашкістів, інформаційні та аналітичні 
огляди, презентувалися партії з листування, вірші та оповідання про 
шашкову гру, подавалися конкурси шашкових задач, огляди змісту 
шашкових відділів в інших ЗМІ. У часописі активно пропагували як 
«русские шашки», так і «столбовые шашки» (т. зв. «башни или туры»). 
Видання присвячувалося як професіоналам, так і аматорам, а також 
особам, котрі прагнули опанувати цю гру, висвітлювало шашкові зма-
гання у  Російській імперії і  за кордоном. З  часописом співпрацю-
вали відомі шахісти, зокрема В. Шошин — призер І всеросійського 
турніру з  шашок 1894 р., котрий також був видавцем і  провідним 
автором петербурзького журналу «Шашечный листок» (1903) і  вів 
з  1900 по 1917 рр. шашковий відділ у  додатку до журналу «Нива» 
(«Литературные и популярно-научные приложения»), Н. Панкратов 
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(видатний російський шашкіст-теоретик, переможець першого все-
російського конкурсу складання шашкових завдань).

Київський часопис посів важливе місце в історії української спор-
тивної журналістики, оскільки став хронологічно першим і  другим 
загалом періодичним органом за всю історію спортивної вітчизняної 
преси, присвяченим суто шашковій грі. Проте практика його видання 
засвідчила, що найдоречнішим є заснування часописів, яким був би 
притаманний синкретизм шахів і  шашок. Саме тому в  подальшій 
історії української спортивної журналістики виникали переважно 
шахово-шашкові часописи з превалюванням відділу шахів: «Шахіст» 
(1936–1939, Київ), «Ладья. Шахматы. Шашки. Игры» (2001  — н. ч., 
Донецьк).

Упродовж 1912–1913 рр. у Києві видавався часопис «Спорт и игры», 
який позиціювався як «еженедельный иллюстрированный журнал 
всех видов спорта с шахматным отделом». Редактором-видавцем цього 
тижневика був Я. Вагнер. У редакційній статті в № 1 серед провідних 
завдань видання були такі: «Дати читачам поінформований журнал, 
який ознайомлюватиме їх зі спортивним життям Києва, Південного 
краю, Росії та Заходу… Пропагуватимемо ідею фізичного розвитку як 
найкращу ідею світу, втілення якої сприятиме моральній та фізичній 
досконалості, красі, гармонії й повноті життя. Поширюватимемо ідею 
фізичного оздоровлення <…>» [7, c. 1]. Контент часопису формувався 
в рубриках: «Велосипедный спорт», «Воздухоплавание», «Шахматы», 
«Футбол», «Автомобилизм», «Тяжелая атлетика», «Зарубежная хро-
ника». Всього вийшло друком 27 номерів (9 номерів  — у  1912 р., 
18 номерів — у 1913 р.).

У грудні 1913 р. в Києві засновано журнал «Автомобильная жизнь 
и авиация» (1913–1914) — ілюстрований спортивно-технічний жур-
нал, який одночасно друкували київський клуб автомобілістів та ки-
ївське товариство повітроплавання. Часопис виходив друком 18 разів 
на рік. Редактор-видавець — В. Топоров. З 1914 р. журнал редагував 
також пілот-авіатор І. Радзевич. Часопис містив переважно місцеву 
інформацію про київський автомобільний клуб, передруковуючи іноді 
статті з  таких російських часописів, як: «Автомобиль» та «Автомо-
билист». Окрім автомобілізму, редакція висвітлювала проблеми й до-
сягнення повітроплавання та авіації, друкувала статті про виставки, 
польоти, змагання. Загалом у журналі існували два відділи: авіації, де 
провідним автором був І. Радзевич, та автомобілізму, у якому друку-
вали переважно матеріали одного із співзасновників київського клубу 
автомобілістів — Б. Бубнова.

Друк журналу тісно пов’язаний з розвитком автомобілізму в місті. 
Як відзначає С. Цалик: ««автомобільна епоха» в  столиці України 
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розпочалася влітку 1897 р. «Саморушні екіпажі» здивували киян. 
Кожен автомобіль збирав натовпи <…>. Київ настільки «автомобі-
лізувався», що в 1913 р. тут почали публікувати ілюстрований спор-
тивно-технічний журнал «Автомобильная жизнь и авиация» 18 разів 
на рік» [11]. Важливо зазначити, що часопис містив немало профіль-
ної реклами. Як відзначив К. Алексєєв [1], це було характерно для 
всіх автомобільних видань, оскільки реклама такої дорогої продукції, 
як автомобілі, дозволяла видавцям, на відміну від іншої спортивної 
преси, мати належне фінансове забезпечення. 

Характерна ознака видання полягала в  його синкретизмі, поєд-
нанні двох доволі різних видів спорту: автомобілізму та повітро-
плавання. Загалом у Російській імперії було лише три такі своєрідні 
видання, одне з яких — київський часопис, створений як офіційний 
орган автомобільного та повітроплавального товариств. Специфікою 
його функціонування було рівномірне висвітлення двох видів спорту. 
Контент видання формувався у  двох відділах  — автомобільному та 
повітроплавальному, які мали такі підрубрики: офіційну, науково-тех-
нічну, а також хроніку, белетристику. Київський журнал мав значну 
популярність серед читачів, проте припинив своє існування у зв’язку 
з початком Першої світової війни. 

У 1913 р. відбулася важлива для Києва подія — Перша всеросій-
ська Олімпіада, яка сприяла поширенню спорту серед міського на-
селення, популяризації жіночого спорту та висвітленню його в пресі. 
Результатом цієї Олімпіади став вихід друком одного з найчитабель-
ніших ЗМІ дореволюційного періоду київської спортивної преси  — 
журналу «Красота и сила»  — офіційного інформаційного партнера 
Олімпіади, повністю присвяченого іграм. Проведення Олімпіади саме 
в Києві зумовлене тим, що там відбувалася всеросійська промислова 
виставка, а  олімпійські ігри були приурочені до всесвітніх олімпій-
ських виставок. Як відзначає Б. Голощапов, «I Олімпіада перебувала 
й під царським заступництвом: змаганнями та їх організацією кури-
рував Великий князь Дмитро Павлович. Серед 13 призів Олімпіади 
були й  ті призи, які заснували Микола II, князь Дмитро Павлович, 
генерал Воєйков» [4, с. 142].

Журнал «Красота и сила» функціонував протягом 1913 р. (вийшло 
друком близько 30 чисел), позиціюючи себе як «Двухнедельный жур-
нал физического воспитания и спорта». З № 4 публікувався з підза-
головком «Официальный орган секций: воздухоплавательной, физи-
ческого воспитания, спорта и охоты Всероссийск. выставки 1913  г. 
в  Киеве и киевского кружка «Спорт»». Видавцями та редакторами 
часопису були О. Роханський (номери 1–6), а з № 7 — В. Крамаренко 
та О. Анохін (псевдонім Б. Рос).
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Популярність журналу забезпечували його автори — провідні фа-

хівці не лише з  України, а  й  усієї Російської імперії: перший голова 
виконавчого комітету всеросійського союзу любителів легкої атлетики, 
відомий пропагандист і організатор фізкультурного руху, член Між-
народного олімпійського комітету, автор першої бібліографії спорту 
Г. Дюперрон; редактор журналу «Сила и здоровье» Г. Трунн; відомий 
київський журналіст-публіцист, спортсмен, засновник Київського 
атлетичного гуртка, лікар Е. Гарнич-Гарницький; знаменитий атлет, 
автор популярних книг з  важкої атлетики й  боротьби, редактор та 
автор спортивних журналів Москви І. Лебедєв; голова всеросійського 
товариства важкоатлетів, один з лідерів російського спортивного та 
олімпійського руху Л. Чаплинський та ін.

Провідним автором видання був його редактор О. Анохін  — ві-
домий журналіст, лікар, атлет, засновник і  керівник скаутської ор-
ганізації в  Києві, видатний теоретик фізичної культури і  спорту, 
голова Київського спортивного товариства й  Київського олімпій-
ського комітету, один з  провідних авторів петербурзького журналу 
«Сила и здоровье» (1909–1914), у якому він надрукував цикл статей 
«Атлетические беседы», журналіст спортивних часописів І. Лебедєва 
(«Иллюстрированный журнал атлетики и спорта», «Геркулес») та спі-
вавтор московского журналу А. Юзбашева («Русский спорт» (1909–
1919)). Немало статей О. Анохіна з  журналів «Сила и здоровье» та 
«Красота и сила» розміщено в його методичному посібнику «Сила и 
здоровье для всех» (Київ, 1911). О. Анохіна вважають одним з  най-
видатніших спортивних журналістів дореволюційної епохи.

Важливо відзначити активну участь у написанні матеріалів для ча-
сопису відомого українського вченого, журналіста, педагога та лікаря, 
активного організатора українського спорту В. Крамаренка, котрий 
зокрема надрукував у журналі статті «Путь к физическому совершен-
ству» и «Психофизиология движений». Особливої популярності ви-
данню додали статті, написані редактором популярних петербурзьких 
ЗМІ — «Иллюстрированного журнала атлетики и спорта» и «Герку-
леса», відомим журналістом і  спортсменом з  французької боротьби 
І. Лебедєвим.

А. Приходько характеризує цей журнал як «одне з найавторитет-
ніших українських періодичних видань початку ХХ ст.» [9]. 

Прикладом для редколегії «Красоты и силы» слугував французький 
часопис «La Culture physique». Гаслом журналу став афоризм з В. Гете: 
«Тільки з досконалої сили народжується краса». Концепція видання 
чітко викладена в  статті «Від редакції» в  № 1, де О. Роханський за-
значив, що тільки «поєднання краси й  сили під загальною егідою 
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здоров’я дасть можливість сформувати фізично розвинену людину» 
[3, с. 2]. Автор підкреслював: редакція прагне створити для читача 
незалежний орган фізичного виховання з  науково-спортивним від-
ділом. У  журналі містилися такі рубрики: «Физическое воспитание, 
образование и развитие в семье и школе», «История, философия, ги-
гиена спорта и спортивная беллетристика», «Биографии спортивных 
деятелей и библиография их работ», «Виды спорта и спортивные зре-
лища», «Спортивная хроника в стране и за рубежом», «Обзор спор-
тивной печати», «Советы читателям», «Научные статьи», «В школе», 
«Жизнь обществ». Особливістю видання була активна пропаганда 
жіночого спорту в країні.

У часописі «Красота и сила» формувався культ красивого, силь-
ного і  здорового людського тіла. Журнал висвітлював найефектив-
ніші способи зміцнення організму, відіграв важливу роль у розвитку 
фізкультурно-спортивного руху Києва та заклав базис для розвитку 
концепції спорту як здоров’я в спортивній пресі України.

Останнім дореволюційним часописом міста став журнал «Киев-
ские бега», що виходив друком 1916 р. напередодні перегонів. Видав-
цем та редактором часопису був В. П’ятницький. Усього надруковано 
57 номерів.

Висновки. Таким чином, визначимо характерні особливості київ-
ської спортивної преси дореволюційного періоду:

1. Спортивна преса в місті виникла наприкінці XIX ст. разом з пер-
шими спортивними товариствами і функціонувала російською мовою;

2. Формується досить потужно. Уже з початку свого становлення 
представлена як універсальними (загальнотематичними), так і вузько-
спеціалізованими часописами;

3. Основні тематичні сегменти галузевої спортивної преси: видання 
з кінного спорту, автомобілізму, повітроплавання, шахів, голубиного 
спорту. Найбільшу репрезентативність у пресі Києва мали ЗМІ з кін-
ного спорту (4 видання), які набули значного поширення, оскільки 
були необхідними для військової підготовки, фізичного виховання 
воїна. Журнали з кінного спорту вважалися найприбутковішими ви-
даннями, тому що репрезентували вид спорту, де оберталися най-
більші кошти;

4. Спортивну пресу Києва можна розподілити на декілька ти-
пологічних груп: спортивно-медична (журнал «Красота и сила»), 
театрально-спортивна («Искусство и спорт», «Спортивно-театраль-
ное обозрение»), науково-популярна («Вестник воздухоплавания и 
спорта»), спортивно-господарча («Вестник голубиного спорта»);
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5. У спортивних ЗМІ Києва переважно висвітлювалися такі види 

спорту: кінний, автомобілізм, повітроплавання, велосипедний спорт, 
водний, легка атлетика, тобто такі види, які найбільше пов’язані з ар-
мією та військовою справою. Окрім того, у  спортивній пресі Києва 
вперше широко популяризується жіночий спорт;

6. Спортивні ЗМІ цього періоду виходять друком нетривалий 
час — від одного до трьох років. Причини короткого життя часопи-
сів: 1) Україна перебувала в  складі Російської імперії, маючи статус 
провінції, що ускладнювало випуск спортивних видань і зумовлювало 
необхідність дислокації спортивних видань у  Москві та Петербурзі; 
2) газети мали невелику читацьку аудиторію, оскільки тоді ще мало 
хто усвідомлював значення спорту в житті людства. «Гігантами» ки-
ївської спортивної преси цього періоду стали «Вестник голубиного 
спорта» (1893–1904), «Шашки» (1897–1901), «Киевский конский спорт» 
(1912–1916);

7. Видавцями, редакторами та журналістами спортивних видань 
були переважно колишні та діючі спортсмени. Слід зазначити, що 
у  формуванні спортивної преси Києва важливу роль відіграли про-
відні журналісти та видавці спортивних ЗМІ Москви й Петербурга — 
Г. Дюперрон, В. Шошин, Г. Трунн, І. Лебедєв та ін;

8. У спортивних мас-медіа превалювали концепції спорту як роз-
ваги, мистецтва та здоров’я. Дореволюційна спортивна журналіс-
тика реалізовувала насамперед три завдання: просвітницьке (спри-
яла розвитку нового, здорового способу життя), пропагандистське 
(пропагувала нові види спорту й навчала їх методиці читачів видань, 
пропагувала спортивні товариства і клуби) й організаційну (була ор-
ганізатором різних спортивних змагань).

Перспективи подальших досліджень. У подальших розвідках пла-
нується дослідження наступних періодів розвитку спортивної преси 
в  різних регіонах України. Найперспективнішими напрямами ви-
вчення спортивної періодики є компаративний аспект, що полягає 
в порівняльному аналізі еволюції та тенденцій розвитку української 
спортивної періодики різних епох, та персоналізований аспект (де-
тальний аналіз творчості видатних спортивних журналістів різних 
історичних періодів). 
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tHE oriGin anD ForMation oF tHE KYiV sPorts PrEss (LatE 19tH 
cEntUrY — 1917)
The aim of the article is to analyze the Kyiv sports press of the pre-
revolutionary period as a system, to identify the main dominant of its 
functioning and its place in the structure of the sporting periodicals of 
the Russian Empire.
Research methodology. The thematic and typological specific features of 
the Kyiv sports periodicals have been explored. The periods of devel-
opment of the Kyiv sports press of the late 19th century — the early 
twentieth century have been distinguished.
Results. The analysis has shown that the Kyiv sports press was formed 
in 1893 and functioned as a branch of the Russian Empire, the thematic 
segments of the sports press are identified, and the sports mass-media 
of the city are revealed. The sports mass-media of the city are system-
atized. The thematic and genre palette of editions, their specific features, 
the structure are described. The typological groups of the Kyiv sports 
press are emphasized, their primary goals are determined. The author 
proposes a periodization of the Kyiv sports periodical press of the pre-
revolutionary epoch and the characteristic features of its functioning are 
designated.
Novelty. An attempt is made in this article to identify of the Kyiv sports 
press as a system, with its unique features, a periodization of the Kyiv 
sports press is suggested and the dominant of each period is distin-
guished.
The practical significance. The results of the study will be useful for future 
studies of the periods of development of the sports press in Ukraine. The 
comparative analysis of sports periodicals of various regions of Ukraine 
and the periods of functioning of the sports periodicals can contribute 
to the systematization and summarization of these studies.
Key words: Kyiv sports press, sports, edition, authors.
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ОсОБлИВОсті іДЕОлОГіЗАЦіЇ КОНтЕКстУ «КіНО-ГАЗЕтИ» (1930)
Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту «Кіно-га-
зети»: утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових 
елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним за-
рубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу інформаційних мате-
ріалів з’ясовано засоби ідеологізації контенту, зокрема використання 
цитат Сталіна, фотографій, контрастного шрифтового оформлення, 
негативно маркованих лексем для моделювання образу зовнішнього 
та внутрішнього ворогів.
Ключові слова: ідеологізація, «Кіно-газета», ворожі класові елементи, 
кінопродукція зарубіжного виробництва.
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ОсОБЕННОстИ ИДЕОлОГИЗАЦИИ КОНтЕКстА «КИНО-ГАЗЕтЫ» 
(1930)
Детально освещаются два направления идеологизации контента 
«Кино-газеты»: утверждение кино как способа борьбы против вра-
жеских классовых элементов и информационное противостояние 
идеологически опасным зарубежным и отечественным фильмам. Во 
время анализа информационных материалов определены способы 
идеологизации контента, в частности использование цитат Сталина, 
фотографий, контрастного шрифтового оформления, негативно 
маркированных лексем для моделирования образа внутреннего и 
внешнего врагов.
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iDEoLoGiZation FEatUrEs oF tHE contExt «cinEMa-nEWsPaPEr» 
(1930)
The article examines in depth two ideologization areas of the content 
of the «Cinema- newspaper»: the assertion of cinema as a way to fight 
against the enemy class elements and information warfare against ideo-
logically dangerous foreign and national films. Ideologization ways of the 
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content have been identified; in particular, the use of Stalin’s quotes, 
pictures, contrasting font design, negatively marked tokens to simulate 
the internal and external image of the enemy.
Key words: ideologization, «Cinema-newspaper», hostile class elements, 
foreign production of films.

Постановка проблеми. У 1930-х рр. в УРСР відбувалося станов-
лення тоталітарного режиму, результатом чого була ідеологізація кон-
тенту радянської преси. Вищезгаданий процес у статті «Мовні засоби 
ідеологізації образу людини в українській радянській пресі 20–40 рр. 
ХХ ст.» дослідила Г. Демура, акцентувавши на специфіці формування 
тогочасної гендерної політики в українських засобах масової інформа-
ції. Брак ґрунтовних наукових праць, у яких висвітлювалася б озна-
чена тема, і необхідність цілісного відображення процесу ідеологізації 
в радянський період, зокрема встановлення кореляції між контентним 
наповненням спеціалізованої преси про кіно в 1930 р. та політичними 
процесами, що відбувалися в країні, зумовили написання цієї статті.

Мета статті — з’ясувати особливості ідеологізації контенту «Кіно-
газети» за 1930 р., зокрема детально висвітлити два її напрями: утвер-
дження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів, 
інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним 
і вітчизняним фільмам. 

Досягнення поставленої мети сприятиме виявленню засобів ідео-
логізації, які використовувалися в спеціалізованій українській радян-
ській пресі про кіно, зокрема «Кіно-газеті» за 1930 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. У «Кіно-газеті» (1928–
1932), у  якій порушувалися проблеми кіноосвіти, кіновиробництва, 
видавництва «Укртеакіновидав», вивчення кіноглядача, організації 
й діяльності ТДРФК, 1930 р., ідеологізація контенту відбувалася в де-
кількох напрямах: утвердження кіно як засобу боротьби проти во-
рожих класових елементів; інформаційне протистояння ідеологічно 
небезпечним зарубіжним і  вітчизняним фільмам; висвітлення про-
цесів індустріалізації, кінофікації; констатація необхідності підви-
щення обороноспроможності держави. У цій статті увагу приділено 
висвітленню двох перших позицій. 

У «Кіно-газеті» за 1930 р. завдяки використанню в статтях «Роля 
кіна в ліквідації глитая, як кляси» [22], «Кіно на селі в боротьбі з гли-
тайнею» (автор — Гумовський) [5] лексем «куркуль», «глитай», фото-
графії з підписом «Куркулі навмисно псують свій реманент. Т. опера-
тор Артем’єв» [11], фрази-орієнтира у формі цитати Сталіна («Тепер 
ми маємо достатню матеріальну базу для того, щоб ударити по кур-
кулю, зламати його опір, ліквідувати його, як клясу й замінити його 
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продукцію продукцією колгоспів і радгоспів» [24]), у якій використо-
вується градація негативно маркованих інфінітивів (ударити, зламати, 
ліквідувати, замінити), поступово моделюється образ внутрішнього 
ворога, одним із засобів боротьби з яким є кіно.

Автор статті «Роля кіна в ліквідації глитая, як кляси», констатуючи 
швидкі процеси індустріалізації, колективізації, наголошує на важ-
ливості ідеологічного очищення селянства за допомогою активізації 
діяльності пролетарської громадськості, ТДРФК, кінофабрики ВУФКУ, 
обов’язками якої є вчасне виготовлення необхідної кінопродукції та 
забезпечення її демонстрації. 

З огляду на вступну частину статті, пафосність якої створюється 
завдяки використанню ідеологем («країна Рад» [22, с. 1], «соціалізм» 
[22, с. 1], «пролетаріат» [22, с. 1], «Союз Радянських Республік» [22, 
с. 1]), епітетів («нечуваними темпами» [22, с. 1], «сміливий виклик» 
[22, с. 1], «крицевих коней» [22, с. 1], «величезний колектив» [22, с. 1], 
«неосяжні земельні масиви» [22, с. 1]), персоніфікації («виростають 
велетні-заводи» [22, с. 1]), гіпербол («<…> які, руйнуючи одвічні межі, 
все більше зводять в  один величезний колектив неосяжні земельні 
масиви Союзу Радянських Республік» [22, с. 1]), розміщення поруч зі 
статтею фотографії кадру з  фільму «Зюдер-зе» голландського режи-
сера Іориса Івенса, яка демонструє могутність індустріального світу 
(індустріальний пейзаж), є не тільки доречним за тематикою, а й під-
силює ідеологічну значущість цієї статті. Зауважимо, що вищезгадана 
фотографія тематично пов’язана з інформаційним матеріалом «Віта-
ємо гостя! (До перебування в  Києві відомого голянського режисера 
Іориса Івенса)», у якому повідомлено про виступи режисера в Києві, 
демонстрацію його фільмів, специфіку кінематографічної роботи 
в  консервативній Голландії, інформаційне цькування митця через 
те, що під час зйомки фільму «Зюдер-зе» «НАСМІЛИВСЯ, ОБМИ-
НУВШИ ІНЖЕНЕРІВ, ДИРЕКТОРІВ І  ГОСПОДАРІВ-КАПІТАЛІС-
ТІВ, показати на екрані ТІЛЬКИ РОБІТНИКІВ» [2, с. 1], і прагнення 
останніх дізнатися правди про Радянський Союз. Цікаво, що в цьому 
інформаційному матеріалі завдяки іншому шрифтовому оформленню, 
зокрема використанню всіх великих літер, виокремлено ті частини 
тексту, крім вищенаведеної, де йдеться про пряму мову робітників 
(«ЇДЬ ДО РЕСПУБЛІКИ РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН, І КОЛИ ВЕРНЕШСЯ, 
ТО НАМ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗКАЖЕШ ПРАВДУ, ТОМУ ЩО МИ НЕ 
ЙМЕМО ВІРИ ТИМ НАКЛЕПАМ НА ССРР, ЩО ЇХ ТАК СТАРАННО 
РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ БУРЖУАЗНІ ТА СОЦІЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНІ 
ГАЗЕТИ» [2, с. 1]), які потребували, на думку редакції, акцентоло-
гічного підсилення. 
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В. Гумовський у  статті «Кіно на селі в  боротьбі з  глитайнею» [5, 

с. 1] закцентував на культурно-політичному та виховному чинниках 
кіно та важливості їх активного функціонування для боротьби з та-
ким соціальним явищем, як куркульство.

Ознаменовуючи графічно виокремленою фразою-орієнтиром «Біль-
шовицький засів розпочався!» [1, с. 1] динамізацію процесу колекти-
візації, що повинна сприяти ліквідації ворожого класового елементу, 
редакція «Кіно-газети» на першій сторінці розмістила статтю «Проти 
перекручувань», у  якій закцентовано на «перекручуванні партійної 
лінії в різних районах СРСР» [19, с. 1] під час проведення колективі-
зації в селі, «на що дуже яскраво вказує у своїй статті т. Сталін, а та-
кож відозва ЦК ВКП (б)» [19, с. 1]. Зокрема, ішлося про порушення 
принципу добровільності, «бюрократичне декретування згори пере-
більшених цифрових даних» [19, с. 1], «примусове усуспільнювання 
мешкальних будівель, дрібної худоби» [19, с. 1], що призводять до 
дискредитації колективізації.

У контексті боротьби з  капіталістичними елементами особливої 
актуальності набула проблема підготовки та проведення весняної 
засівної кампанії, розкриттю специфіки якої присвячені статті «На 
поготові (весняно-засівна кампанія на екрані)» [14], І. Жива «Бу-
демо готові! (Києвська Кіно-фабрика до весняної посівкампанії)» [7], 
О.  М.  «Хто зриває роботу? (До весняної засівкампанії)» [16], «Ідуть 
лінією найменшого опору поглиблюють кустарництво!» [9], О. «День 
колективізації та врожаю» [15], Робсількор «Небезпека… Село по-
трібних до засів кампанії фільмів своєчасно не має» [21], «На жнивах 
з кінопересувкою» [13], «Ударним порядком» [25].

У цих статтях розкрито такі аспекти вищезгаданої проблеми, як 
необхідність політизації засівної кампанії й організації потужної ін-
формаційної підтримки (кіно, преса, зокрема «Кіно-газета») [14], не-
синхронізація кіно й політичних процесів [7], недоцільний перегляд 
київською кінофабрикою затвердженої тематики фільмів, невиконання 
нею планів виготовлення інформаційного продукту, призначеного для 
засівкампанії [16], неврахування специфіки глядацької аудиторії [13], 
недостатнє технічне забезпечення демонстрації фільму через повільне 
виробництво проекційної апаратури на Одеському механічному за-
воді [9], необхідність організації знімальних груп для роботи на селі 
[25], формальність існування ТДРФК, відсутність у  фільмах аналізу 
процесу колективізації, зображення гострої класової боротьби [15], 
низька якість фільмів («здебільшого вони наспіх склеєні із архівного 
кадротечного матеріялу (стара хроніка)» [21, с. 1]; «<…> фільми одно-
манітні, сірі, непереконливі» [21, с. 1].
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На необхідності роз’яснювальної роботи на селі щодо ухвал ХІ 

та XVI партійних з’їздів, активізації підготовки Українфільму (кол. 
ВУФКУ) та кіногромадськості до сівби й  забезпечення демонстра-
ції відповідних фільмів наголошено в статті «За більшовицькі темпи 
в хлібозаготівлі й осінній сівбі» [8].

Рубрики «Кіно-газети» за 1930 р., зокрема «Що показувати на екра-
нах під час засівної кампанії» [28], «Готуються до засівкампанії» [4], 
«Фільми до весняної засівкампанії, що їх виготовили кінофабрики 
ВУФКУ» [26], де розміщено інформацію про фільми, присвячені ко-
лективізації, були критеріями ступеня підготовки кіновиробництва 
до весняної засівної кампанії.

Для привернення уваги до статей використано контрастне шриф-
тове оформлення (жирне та світле за насиченістю накреслення) 
частин заголовка [9], заголовка й  підзаголовка [21], використання 
фраз-орієнтирів у  формі цитат із промов Сталіна й  партійного ді-
яча Мікояна («Партія поставила перед нами завдання повернутися 
з  цілковитою перемогою з  хлібозаготівлі (з промови т. Мікояна на 
зборах комуністів, мобілізованих на село)») [17], а  також виділення 
в  статтях жирним накресленням частин тексту. У  статті В. Масіча 
«Кіноробота в районах масової колективізації (На обговорення)» [12] 
таким чином увиразнено його аргументи щодо позитивних наслід-
ків кінофікаційної самостійності колгоспів, а  в  нарисі «Ідуть лінією 
найменшого опору  — поглиблюють кустарництво!» [9]  — причини 
відставання в кінофікації села. 

У статті «За більшовицькі темпи в хлібозаготівлі й осінній сівбі» 
[8] завдяки виділенню жирним накресленням створюється міні-текст, 
який передає основну думку макротексту.

Контент «Кіно-газети» за 1930 р. насичений інформаційним проти-
стоянням ідеологічно небезпечним зарубіжним (переважно бойови-
кам) і вітчизняним фільмам. Воно репрезентується як категоричним 
осудженням демонстрації інформаційного продукту, що негативно 
впливає на формування естетичних смаків радянських глядачів, так 
і популяризацією політосвітніх фільмів вітчизняного виробництва. 

Вищезгадані тенденції репрезентуються фразами-орієнтирами 
(«Профспілки надто мало уваги приділяють роботі клюбних кіно-
екранів, недооцінюючи вагу фільмів, як засобу для організації мас. 
Переведімо в життя ленінську пропорцію. Ми голосуємо за кіно-те-
атр політосвітніх фільмів. Геть кіно-халтуру з  клюбів» [20], «Кіно-
продукція  — важливий чинник політично-виховної роботи. Проти 
ідеологічних збочень, за присутність форми!» [10]), які переважно є 
тематичними маркерами інформаційних матеріалів, поданих до них. 
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У статті В. Л. «Чим ВУФКУ годує робітників!» [3], заголовок якої 

активізує асоціацію «інформаційний продукт — їжа», автор критично 
оцінив діяльність прокатної частини ВУФКУ, категорично висловився 
щодо запропонованих нею медіатекстів («Парижанка», «Людина під 
чужим ім’ям»), називаючи їх «закордонним барахлом», і закликав кар-
динально змінити ситуацію («Злочинному ставленню до роб. Клубів 
прокатної частини ВУФКУ треба вже покласти край» [3, с. 5]). Ще 
один недолік діяльності ВУФКУ відзначив М. Густавцев у статті «На 
захист кіна (Думки на дозвіллі)» [6] — низький рівень промоції «ра-
дянських ідеологічно-витриманих картин» [6, с. 2], відсутність спе-
ціальних видань, у  яких було б розміщено інформацію про «зміст 
картини, спрямовання її, <…> методи роботи режисера, завдання 
картини <…>» [6, с. 2].

Проблему ідеологічно неякісної та шкідливої («Кіно замість зна-
ряддя й пропаганди соц. будівництва об’єктивно обертається на ру-
пор або нейтральної, або ворожої ідеології» [23, с. 2]) вітчизняної 
продукції, що виникає в результаті намагання режисерів «подавати» 
[23, с. 2] важливі соціальні процеси крізь «призму кохання, родини 
тощо» [23, с. 2], порушено в  статті Б. Сушицького «Обивательщина 
активізується…» на прикладі аналізу фільмів («П’ять наречених» — 
«показ громадянської війни в аспекті долі «п’ятьох дівчат»» [23, с. 2]; 
«Експонат з паноптикуму» — недооцінювання класового ворога; «Тобі 
дарую»  — відсутність мотивації вчинків представників молодого 
покоління, які зрадили революцію; «Охоронець музею»  — зведення 
масштабів революції до «рямок індивідуального конфлікту» [23, с. 2]; 
«Ступати заважають»  — відсутність детального розкриття такого 
соціального явища, як шкідництво; «Вітер з  порогів»  — «Значіння 
Дніпрельстану затушковане індивідуальним сприйняттям старого 
лоцмана» [23, с, 2]; «Дві жінки» — схематизм у моделюванні образу 
радянської жінки), ідеологічні хиби яких зазначено вище. 

Висновки. Під час аналізу інформаційних матеріалів «Кіно-газети» 
за 1930 р. з’ясовано таке.

1. В  інформаційних матеріалах, де є згадка про колективізацію 
та роль кіно в  активізації цього процесу, за допомогою негативно 
маркованих лексем і  фотографій на підтвердження деструктивних 
дій куркулів моделюється образ внутрішнього ворога.

2. В інформаційних матеріалах, присвячених висвітленню процесу 
засівної кампанії, для акцентологічного підсилення заголовків, підза-
головків, ідеологічно важливих частин використовується контрастне 
шрифтове оформлення.
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3. У «Кіно-газеті» за 1930 р. деякі фрази-орієнтири репрезентовані 

у формі цитат Сталіна.
4. Інформаційні матеріали, у яких висвітлюється якість зарубіжних 

та ідеологічно шкідливих вітчизняних фільмів, містять категоричні 
судження й критичні оцінки, репрезентовані негативно маркованою 
лексикою. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з детальним вивчен-
ням інших напрямів ідеологізації контенту «Кіно-газети» за 1930 р.
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iDEoLoGiZation FEatUrEs oF tHE contExt «cinEMa-nEWsPaPEr» 
(1930)
The aim of the article is to examine in depth the features of ideological 
content of the «Cinema-newspaper» (1930), including its two areas: 
the assertion of cinema as a way to fight against the enemy class ele-
ments and information warfare against ideologically dangerous foreign 
and national films.
Research methodology. The paper is based on descriptive, hermeneutic 
methods, and content analysis.
Results. When analyzing the information materials of the «Cinema-news-
paper» in 1930 it has been found out that:
1. Information materials, where there was a mention of collectivization 
and the role of cinema in enhancing this process, simulated an image of 
the internal enemy using negatively marked tokens and photographs to 
confirm destructive actions of the kulaks.
2. In informational materials that enlightened the process of seeding cam-
paign contrasting font design was used to reinforce the emphasis in the 
headlines, subtitles, ideologically important parts.
3. The «Cinema-newspaper» (1930) represented some phrases-orien-
tations in the form of Stalin’s quotes.
4. Information materials that enlighten the quality of foreign and ideo-
logically harmful national films contained the categorical judgments and 
critical evaluation represented with the negatively labeled vocabulary.
Novelty. The characteristic features of the ideological content of the «Cin-
ema newspaper» (1930) have been analyzed for the first time.
The practical significance. The obtained results are necessary to build 
a holistic picture of the process of Soviet press ideologization during the 
establishment of the totalitarian system and can be recommended for 
such subjects as «Political Science», «History of Journalism».
Key words: ideologization, «Cinema-newspaper», hostile class elements, 
foreign production of films.
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тЕХНОГЕННА лЮДИНА: АНтРОПОлОГіЧНі ВИміРИ
У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу розглядається 
природа людини, осмислюються перспективи її трансформації в умо-
вах техногенної цивілізації, акцентується на специфіці «техногенної 
людини» як нового явища соціоантропогенезу.
Ключові слова: техногенна цивілізація, культура, техногенна людина, 
ідентичність людини, постлюдина, трансгуманізм, гуманологія, новітні 
технології, соціальні комунікації.
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тЕХНОГЕННЫЙ ЧЕлОВЕК: АНтРОПОлОГИЧЕсКИЕ ИЗмЕРЕНИЯ
В контексте существующего в научной литературе дискурса рас-
сматривается природа человека, осмысливаются перспективы его 
трансформаций в условиях техногенной цивилизации, акцентируется 
на специфике «техногенного человека» как нового явления социо-
антропогенеза.
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tEcHnoGEnic Man: antHroPoLoGicaL DiMEnsions
In the context of the existing scientific literature discourse the paper 
considers human nature, comprehends the prospects of its transforma-
tion in the context of technogenic civilization, and focuses on the specific 
features of the «technogenic man» as a new phenomenon of socioan-
thropogenesis.
Key words: technogenic civilization, culture, technogenic man, the human 
identity, posthuman, transhumanism, Humanology, new technologies, 
social communication.

Постановка проблеми. Починаючи з кінця ХХ ст. під впливом на-
укової революції, якісних змін у технічній інфраструктурі, швидкого 
впровадження в соціумі новітніх, передусім інформаційних технологій 
відбуваються суттєві зміни в  системі виробництва, соціокультурній 
сфері, суспільній свідомості, світогляді сучасної людини. Разом з усіма 
цими трансформаціями в  постіндустріальному суспільстві суттєво 
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змінюється й  сама людина як суб’єкт практичної та теоретичної ді-
яльності, творець культури. Зміни стосуються багатьох антрополо-
гічних параметрів — біологічного, психофізіологічного, ментального, 
морально-етичного, ціннісно-цільового тощо.

Останнім часом дедалі більше приділяється уваги питанню місця 
й  ролі людини в  системі техногенного суспільства. Тому актуалізу-
ється проблема т. зв. «техногенної людини» як суб’єкта якісно нового 
етапу в розвитку людської цивілізації. Отже, мета статті — на основі 
існуючого в науковій літературі дискурсу виявити й узагальнити осно-
вні питання існування техногенної людини в  умовах сучасності та 
найближчій перспективі цивілізаційного розвитку людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темі техногенності су-
часного соціокультурного розвитку в  останні два десятиліття при-
свячено немало публікацій, переважно культурфілософів, зокрема 
В.  Стьопіна [5], С. Храпова [6], М. Епштейна [3], П. Гуревича [2], 
І.  Ільїна [4] та ін. У  центрі уваги науковців  — доля сучасної і  май-
бутньої людини як біологічного виду в контексті проривів у галузях 
комп’ютерних і генетичних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. В  умовах сучасного 
етапу цивілізаційного розвитку дедалі інтенсивнішою стає технологі-
зація всього життя, більше того, вона набуває планетарних масштабів, 
глобалізується. Яким чином впливає цей процес на життя людини, на 
її статус як суб’єкта історичного процесу й  креатура культури? Які 
нові модуси виявляє техногенність в  існуванні антропосоціогенезу? 
Постає питання: чи збереже людина свій традиційний статус найви-
щої соціобіологічної істоти в планетарному масштабі?

Як відомо, феномен людини по-різному визначали біологи й  ан-
тропологи. Для К. Ліннея людина  — це розумна істота, «Animal 
racionale» або «Homo sapiens», тобто людина розумна. Але цього ви-
явилося недостатньо для повного розуміння її статусу, тому вчені 
надавали інші визначення: «Homo faber» (людина, котра виготовляє 
знаряддя праці), «Homo politicus» (людина політична), «Homo ludens» 
(людина-гравець), «Homo economiscus» (людина економічна). Л. Фе-
йєрбах уважав, що, на відміну від тварини, яка обмежена в  способі 
свого існування, людина — універсальна істота, тому їй притаманні 
численні властивості та функції. У ХХІ ст., на думку сучасних авто-
рів, усі ті соціальні ролі, які визначили науковці стосовно людини, 
зберігаються, але додається нова якість — людина техногенна як но-
вий соціально-антропологічний тип [6, с. 67]. Деякі науковці, однак, 
уважають, що технолюдина — це та сама людина Homo sapiens, вона 
не змінює людину розумну, а є лише етапом у її розвиткові — тобто 
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технологізованою розумною істотою [6, с. 68]. Отже, концепт «тех-
ногенна людина» ще не має сталого, чітко фіксованого визначення.

Виявлення сутності техногенної людини можливе в контексті та-
кого явища, як техносфера. Техносфера  — це сформоване людиною 
штучне середовище, у  якому вона народжується, живе і  вмирає. Як 
складова культури техносфера — це новий вид середовища, який ви-
тісняє біосферу, хоча й не знищує її повністю. Техніка, технології, які 
є втіленням наукових ідей і відкриттів, повністю домінують у соціумі, 
визначають специфіку буття сучасної людини. Вона полягає в техно-
генності, тобто наявності ситуації, коли без новітніх досягнень тех-
нонауки й технологій життя соціуму загалом і окремої людини стає 
просто неможливим. Як наслідок, змінюється ставлення людини до 
природи, соціуму й самої себе. «З розвитком техногенної цивілізації 
прискорюється оновлення «неорганічного тіла людини», тобто того 
штучно створеного нею предметного середовища, у  якому безпосе-
редньо існує її життєдіяльність. У  свою чергу, це супроводжується 
динамікою соціальних зв’язків, їх відносно швидкою трансформацією. 
Інколи протягом життя одного-двох поколінь відбувається зміна спо-
собу життя і формуються нові типи особистості» [5, с. 3–4].

Нині актуалізується проблема ідентичності людини, яка не об-
межується техносферою, набуває нового якісного рівня існування — 
техногенності. Якщо до недавнього часу техносфера переважно ви-
конувала роль закону виживання й  необхідної адаптації людини до 
існуючої дійсності, то нині техноновації та новітні технології надають 
їй можливості конструювання середовища із заздалегідь заданими 
властивостями. Пріоритетності набувають ігрові моменти в  креа-
тивній діяльності людини, розширюються межі її вільного волеви-
явлення у створенні нової соціокультурної реальності. Актуалізується 
проблема її самоідентифікації, збереження (чи зміни) традиційного 
статусу як біосоціальної розумної істоти, суб’єкта культури. Ці дві 
проблеми взаємопов’язані, й  у  процесі соціогенезу людина створює 
техногенне середовище, а техногенне середовище, відповідно, формує 
новий антропоморфний феномен — техногенну людину.

Виникає питання щодо можливих майбутніх трансформацій тех-
ногенної людини. Сьогодні не тільки у фантастичній, а й у науковій 
літературі обговорюються проблеми «постлюдини», тобто людини 
майбутнього, яка має змінити людину традиційну. Ідея «постлюдини» 
співвідноситься з концепцією «нової людини», яка почала формува-
тися майже на початку людської цивілізації. Людину майбутнього 
уявляли як проект удосконаленої в  усіх вимірах, гармонійно розви-
неної особистості. Соціальна думка конструювала різні моделі нової 
людини. Наприклад, Сократ, Епікур, стоїки вбачали в  ній утілення 
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розумності й доброчинства. Зла воля, антисоціальні дії, притаманні 
традиційній людині, на думку Сократа, є не що інше, як помилка 
розуму, хибне мислення, отже, їх цілком можна позбутися в процесі 
навчання й  виховання. Християнство вбачає в  людині потенційно 
божественний статус, тобто визнає можливість досягнення нового 
якісного стану за умови подолання нею негативних бажань і устрем-
лінь, що спричиняються дияволом. В  особі «Нового Адама», «Сина 
Божого»  — боголюдини Ісуса Христа  — пересічна людина повинна 
вбачати образ нової, досконалої в усіх аспектах людини. Невипадково, 
на думку релігієзнавців, саме в християнській традиції викристалізо-
вується термін «надлюдина» (лат. Superhumanus).

Ідея про можливість самокреації людини, виходу за межі тради-
ційного існування виникає в  антропології епохи Відродження, коли 
починається активне переосмислення знання про її місце й  роль 
у  Всесвіті. Італійський мислитель Піко делла Мірандолла, напри-
клад, висловлював думку про те, що людину слід сприймати не як 
«закриту ємність», а як «відкриті двері». Людина, на думку багатьох 
мислителів, ще не завершила свою біосоціальну еволюцію, вона від-
крита для подальших трансформацій — як позитивних, так і негатив-
них з точки зору загальнолюдських цінностей. Німецький мислитель 
ХVІІІ ст. І. Гердер уважав, що людство — це результат саморозвитку 
природи, людина має більшу свободу самореалізації, ніж тварина, 
вона сама формує свій спосіб життя і  є «першим вільновідпущени-
ком природи». На ідеї «розімкненості» людини для реалізації різних 
варіантів існування в соціоантропогенезі основував свою концепцію 
«надлюдини» Ф. Ніцше. На його думку, сучасна людина  — це «міст 
між твариною й людиною майбутнього», тобто «надлюдиною». Марк-
систська концепція людини, що формувалася в контексті ідеї еволюції 
Ч.  Дарвіна, теорій соціалістів-утопістів, трудової теорії походження 
й  розвитку людини, матеріалістичного розуміння історії, також об-
ґрунтовує ідею нової, гармонійно розвиненої особистості як суб’єкта 
справжньої свободи. Досягнення цієї мети і  є фінальним пунктом 
соціоантропогенезу.

Отже, не дивно, що й нині, в умовах інтенсивного розвитку тех-
ногенного суспільства, проблема нової людини набуває актуальності 
й породжує парадоксальні ідеї щодо її вирішення. Як зазначають су-
часні дослідники, на початку ХХІ ст. людство вступає в  новий етап 
розвитку — епоху постгуманізму. «Ще у ХХ ст. постгуманістичні рухи 
надихалися ніцшеанською філософією надлюдини, а потім постструк-
туралістською епістемою «кінця людського» (М. Фуко). Але на по-
чатку ХХІ ст. ідея вичерпності й переборення людини набула нового 
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імпульсу в  грандіозних досягненнях технічної й  особливо кіберне-
тичної цивілізації» [3, с. 91].

Наприкінці ХХ ст. в  країнах Заходу, зокрема в  США, започатко-
вано рух інтелектуалів  — філософів, антропологів, кібертехнологів, 
який дістав назву трансгуманізму. Трансгуманісти обстоюють ідею 
постлюдини — моделі, до якої неухильно рухається сучасне суспіль-
ство. Новітні технології, головно комп’ютерні й біогенетичні, мають 
сприяти вдосконаленню людської природи, усуненню дисгармоній 
у  сфері психофізіології, розкриттю креативних можливостей люд-
ського інтелекту. Які очікуються результати діяльності ентузіастів 
кіберрозуму? М. Епштейн зазначав: «Біологічно недосконалі органи 
дедалі більше замінятимуться на штучні, нестаріючі, виникне безпе-
рервний енергоінформаційний обмін постлюдського техноорганізму 
з оточуючим середовищем. До кінця ХХІ ст. набудуть поширення пе-
реважно штучні інтелекти у формі інформаційних програм, що пере-
міщуються від одного комп’ютера до іншого по електронній мережі. 
Ці комп’ютерні програми будуть здатні маніфестувати себе у фізич-
ному світі у  вигляді роботів, а  також одночасно керувати безліччю 
своїх програмованих тіл» [3, с. 92].

Деякі представники трансгуманізму вважають, що означені вище 
трансформації є цілком реалістичними й  позитивними змінами 
для людини в  її еволюції як істоти розумної. Зустрічі фізичних осіб 
і безпосередньо міжособистісні комунікації стануть неактуальними, 
адже нова пластичність свідомості та здатність перетікання інфор-
мації з одного інтелекту в інший поставлять під сумнів необхідність 
таких комунікацій. Те, що традиційно інтерпретується як фізичний 
суб’єкт, розчиниться в інформаційних потоках і електронних мережах 
[3, с. 92].

Отже, можна очікувати події, які ще наприкінці 60-х рр. ХХ ст. 
філософи-постмодерністи означали як «смерть суб’єкта» («смерть ав-
тора», «смерть людини»). Так, М. Фуко ще в 1969 р. у праці «Археоло-
гія знання» обґрунтовував думку про «децентрацію суб’єкта» і «смерть 
автора», сутність якої полягає в  запереченні автономності людської 
свідомості й автора як суверенного творця власних смислів. У праці 
«Смерть автора» Р. Барт писав про десакралізацію образу Автора: 
«Відсторонення Автора (погоджуючись із Брехтом, можна говорити 
про справжнє «відчуження» — автор стає меншим на зріст, як фігурка 
в глибині літературної сцени») — це не просто історичний факт або 
ефект письма: ним до основ змінюється ввесь сучасний текст, який 
створюється й читається таким чином, що автор на всіх рівнях від-
сторонюється» [1, с. 205].
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Думку про «смерть автора» Р. Барт розширює до узагальнення 

про «смерть людини», що стало одним з  основних постулатів по-
стмодерністської доктрини. Смерть суб’єктивності, людської самості 
як розчиненої в  інформаційних потоках, інформаційних мережах — 
така прогностика окремих представників сучасної філософської ан-
тропології. «Людина зникне, як лице, намальоване на прибережному 
піску» [4, с. 86].

Ідея незавершеності людини як феномена буття надає методо-
логічних підстав трансгуманістам для її «конструювання» з  метою 
вдосконалення за багатьма параметрами. Суто біологічна природа 
людини вважається вичерпаною й такою, що не відповідає вимогам 
сучасного етапу техногенної цивілізації. У контексті цих міркувань 
М. Епштейн пропонував нову соціоантропологічну концепцію, яку 
означає терміном «гуманологія» (humanology). Гуманологія «вивчає 
способи взаємодії між біо й  техно в  людині, технізацію організму 
й  олюднення машини» [3, с. 100]. На відміну від існуючої тео-
рії «постгуманістики», у  гуманології не порушується питання про 
«смерть людини». Навпаки, наголошується на розширенні самого 
поняття «людське», яке жорстко не пов’язане з  біологічною осно-
вою, а може існувати як у «суто» техногенній формі, так і в синтезі 
біологічної та технічної основ.

Але чи не суперечать ідеї гуманології здоровому глузду, науковим 
принципам і теологічним доктринам? М. Епштейн уважає, що ні. «Для 
природних законів світобудови і  свободна воля людини  — не суть 
аргументи супроти буття Творця, навпаки, іудео-християнська тео-
логія й основується на цих передумовах суверенності творіння. Саме 
гуманологія формує уявлення про людину на ґрунті її радикальної 
здатності до самознищення, створення самодіючих кібернетичних 
істот і алгоритмів штучного розуму. Якщо людина створена вільною 
істотою, за образом і  подобою свого Творця, то чи не може вона 
й надалі передавати свободу своїм творінням, наділяти їх тією самою 
суверенністю осмислення й діяльності, якої набула від Бога?». Ідеться 
про «творчу естафету, що передана Богом людині, а людиною — штуч-
ному розуму» [3, с. 93].

Отже, «теорія інтелектуальних естафет», уважає М. Епштейн, до-
зволяє визнати автономність майбутніх високорозвинених кіборгів, не 
применшує ролі людини, навпаки, у контексті ідеї гуманізму зміцнює 
її позиції як творця нової реальності. Вона не пов’язує людину з біо-
логічною матерією, розширює сферу «людського», визначає перспек-
тиви «нелюдського» життя в штучно створеному, техногенному серед-
овищі. Таким чином, з точки зору гуманології не йдеться про «смерть 
людини» в  суспільстві, побудованому на новітніх технологіях в  усіх 
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сферах життя. Людина набуває можливостей самопримножувати себе 
в різних формах гуманоїдів, кіборгів (кіберорганізмів), роботів. «Люд-
ське підноситься до вищого ступеня інтенсивності, розширює свій 
діапазон у  бутті, створюючи нову, у  перспективі самодіючу й  само-
мислячу природу. Гуманологія — це і є наука про людину, яка долає 
свої видові межі, наука про трансформації людського в процесі ство-
рення штучних форм життя й розуму, що потенційно перевершують 
біологічний вид Homo sapiens» [3, с. 99].

Іншими словами, гуманологія акцентує на людині як складовій 
техносфери, водночас традиційна антропологія вивчає людину пе-
реважно як феномен живої природи  — біосфери. Логічно, що гу-
манологія як нова версія людини на сучасній стадії техногенного 
суспільства торує шлях до узагальненішої концепції про майбутнє 
буття людства  — ноосферної теорії. Якою має бути людина в  разі 
досягнення нею сфери розуму — ноосфери? Висловлюється думка, 
що людина як біоцид поступово зникає і  набуває свого майбут-
нього статусу  — техновиду. Існують припущення про поєднання 
цих двох статусів: людина як біоценоз буде інтегрована в  технічне 
середовище, тому ймовірний третій варіант  — синтез біологічного 
й технічного в людському. М. Епштейн висловлює прогностичні мір-
кування: «Буде знайдено щасливий синтез біологічного й технічного 
від розуму, що сприятиме оперативному інформаційному обміну 
та світовій експансії. Можливо, що генетика стане медіатором між 
органічною природою й технічним розумом, дозволить створювати 
нові форми життя, з притаманним їм безсмертям, безмежною інфор-
маційною ємністю й фізичним пристосуванням, здатних до швидкої 
еволюції» [3, с. 105].

Але дискусійним є питання про «машинний розум»: наскільки він 
може бути гуманізованим і  адекватним «традиційному» людському 
розуму? Адже свідомість — це нерозривна єдність інтелекту й душі. 
Існує думка, що «машинна раціональність», якій непритаманні такі 
душевні інтенції, як воля, доброзичливість, благородство, страждання, 
радість, не зможе повністю замінити людську свідомість. У праці «Ре-
лігія і філософія в Німеччині» Г. Гейне розповів про те, як винахідник 
створив машину — точну копію людини. Вона виконувала необхідні 
обчислювальні функції та операції, але весь час зверталася до свого 
творця з єдиним проханням: «Дай мені душу!». Але саме цього про-
хання він як конструктор машини задовольнити не зміг. Коменту-
ючи цей символічний за своїм значенням художній факт, відомий 
культурфілософ П. Гуревич зазначає: «Людина-машина  — це мета-
фора, певний образ… Відчужений індивід, що вмістив у собі зловісні 
протуберанці технічної цивілізації, — ось що таке людина-машина… 
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Він  — неочікуваний підсумок незавершеності, відкритості людини, 
одна із сучасних альтернатив людської еволюції [2, с. 139].

Отже, не вирішено питання ідентичності «традиційної людини» 
в контексті створення «моделей» людини нової, які мають репрезен-
тувати так звану «постлюдину». Саме ці питання потребують подаль-
шого дослідження проблем сучасного етапу соціоантропогенезу.

Висновки.
1. Характерною ознакою нинішнього етапу існування суспільства 

є швидкі зміни в розвитку техніки й технологій, які спричинені про-
гресом наукових досліджень, як фундаментальних, так і прикладних. 
Інтенсивнішою стає технологізація всього життя, яка, набуваючи пла-
нетарних масштабів, глобалізується. 

2. Як наслідок цих процесів, у соціоантропогенезі виникають нові 
явища, зокрема формується новий антропологічний тип  — homo 
technologicus — людина техногенна. Вона є ступенем розвитку homo 
sapiens — людини розумної, тобто технологізованої розумної істоти.

3. Актуалізується проблема ідентичності людини, яка набуває но-
вого якісного рівня існування — техногенності.

4. Виникають проблеми щодо можливих подальших трансформа-
цій техногенної людини. Нині не тільки у фантастичній, а й науковій 
літературі активно обговорюються проблеми «постлюдини», тобто 
людини майбутнього, здатної замінити людину традиційну. У зв’язку 
із цим у  сучасній філософсько-антропологічній думці, концепціях 
трансгуманізму, у новітніх техніко-технологічних дослідженнях осмис-
люються різні моделі «постлюдини».

5. У запропонованій М. Епштейном новій соціоантропологічній 
концепції  — гуманології  — порушується програмне питання щодо 
оптимізації взаємодії між біо і  техно в  людині. Наголошується на 
розширенні самого поняття «людське». Останнє жорстко не пов’язане 
з  біологічною основою, а  може існувати як у  суто технічній формі, 
так і в синтезі біологічної й технологічної основ.

6. Проблемним у сучасній науці є питання щодо сутності й зміс-
тового наповнення «машинного розуму», штучного інтелекту. Пре-
валює думка, що «машинна раціональність», якій непритаманні суто 
людські ціннісно-цільові настанови, духовно-аксіологічні виміри, не 
зможе повністю замінити свідомості людини.
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tEcHnoGEnic Man: antHroPoLoGicaL DiMEnsions
The aim of this paper is to identify and summarize the essential issues of 
human existence in man-made conditions in the short term civilization 
development of the mankind.
Research methodology. Theoretical and methodological basis of the article 
are the theory, concepts that exist in the scientific literature. The article is 
based on general scientific methods, in particular, historical, comparison, 
generalization, analogy, analysis and synthesis.
Results. The article notes that the characteristic feature of the current 
stage of existence of society are rapid changes in the development of 
techniques and technologies that are caused by progress of scientific 
research, both fundamental and applied. As a consequence of these 
processes, in socotraensis new phenomena are arisen, in particular, 
a new anthropological type — technogenic man. It is a stage in the 
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development of Homo sapiens, where the technologies have a reason-
able being. Problematic issues concerning the possible future transfor-
mations of anthropogenic human being are actively discussed, e.g. the 
problem of "Posthuman" that is the man of the future, which should re-
place the traditional man. In this regard, the concept of transhumanism 
is actively conceptualized in different models of "Posthuman". The con-
cept of humanology M. Epstein arouses interest, which contains software 
issues to optimize the interaction between bio and techno in man; it 
focuses on the extension of the concept of "human". The latter is not 
strictly tied to the biological basis, and can exist in a "purely" technical 
form and in the synthesis of biological and technical bases. Problematic 
issues concerning the essential and substantive content of artificial intel-
ligence remain unanswered.
Novelty. The author justifies the need for detailed studies of problematic 
issues regarding the possible change in the biosocial structure of tech-
nogenic man as one of the models of the Posthuman.
The practical significance. The research has important implications for fur-
ther studies of human evolution, functioning and development of the 
industrial society in the near future.
Key words: technogenic civilization, culture, technogenic man, the human 
identity, posthuman, transhumanism, Humanology, new technologies, 
social communication.
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О. О. Сібірякова, кандидат історичних наук, викладач кафедри теле-
журналістики, дикторів та ведучих телепрограм, Інститут телебачення, 
кіно і театру, м. Київ

ПОНЯттЯ мУлЬтИПліКАтОРА тА мУлЬтИПліКАтИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
В ЕКОНОміЧНіЙ і сОЦіАлЬНіЙ тЕОРіЯХ
Подано результати аналізу понять мультиплікатора та мультипліка-
тивного зв’язку в економічній та соціальній теоріях. У процесі до-
слідження автор дійшов висновку, що в разі дотримання основних 
умов застосування теорії мультиплікатор та акселератор можна 
використовувати як оціночні величини, які характеризують стан еко-
номіки й допомагають обґрунтувати державну політику. При цьому 
можна застосовувати різні види мультиплікаторів: статичний, дина-
мічний і показник еластичності доходу з інвестицій. Ключовий меха-
нізм економіки знань, який забезпечує принципово нові можливості 
підвищення добробуту людей, — соціодинамічний мультиплікатор 
економічного зростання. 
Ключові слова: мультиплікатор, мультиплікативний зв’язок, еконо-
мічна теорія, соціальна теорія, акселератор, теорія мультиплікатора-
акселератора, принцип акселерації.

А. А. Сибирякова, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры 
тележурналистики, дикторов и ведущих телепрограмм, Институт теле-
видения, кино и театра, г. Киев

ПОНЯтИЕ мУлЬтИПлИКАтОРА И мУлЬтИПлИКАтИВНОЙ сВЯЗИ 
В ЭКОНОмИЧЕсКОЙ И сОЦИАлЬНОЙ тЕОРИЯХ
Приведены результаты анализа понятий мультипликатора и мульти-
пликативной связи в экономической и социальной теориях. В про-
цессе исследования автор пришел к выводу, что при соблюдении 
основных условий применения теории мультипликатор и акселератор 
могут использоваться как оценочные величины, характеризующие 
состояние экономики и помогающие обосновать государственную 
политику. При этом можно использовать разные виды мультиплика-
торов: статический, динамический, показатель эластичности дохода 
по инвестициям. Ключевой механизм экономики знаний, которая 
обеспечивает принципиально новые возможности повышения благо-
состояния людей, — социодинамический мультипликатор экономи-
ческого роста. 
Ключевые слова: мультипликатор, мультипликативная связь, эконо-
мическая теория, социальная теория, акселератор, теория мульти-
пликатора-акселератора, принцип акселерации.
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tHE concEPt oF tHE MULtiPLiEr anD MULtiPLicatiVE 
rELationsHiP in tHE EconoMic anD sociaL tHEoriEs
The results of the analysis of the concepts of the multiplier and 
multiplicative relationship in the economic and social theories are 
stipulated herein. Conclusions are drawn that, in compliance with the 
basic conditions for the application of the theory, the multiplier and 
accelerator can be used as estimated values that characterize the state 
of the economy and help to justify the public policy. Thus different 
multipliers, such as static, dynamics and elasticity of the investment 
income, can be used. The key mechanism of the knowledge economy, 
which provides fundamentally new opportunities for enhancing welfare 
of people, is sociodynamic multiplier of economic growth.
Key words: multiplier, multiplicative relationship, economic theory, social 
theory, accelerator, the theory of the multiplier-accelerator, accelera-
tion principle.

Постановка проблеми. Саме поняття «мультиплікатор» (множник) 
уперше використав англійський економіст Р. Ф. Кан (1931 р.). У пер-
винному варіанті теорію мультиплікатора сформулював Джон Мейнард 
Кейнс. Пізніше її доповнив «принципом акселерації», тобто приско-
рення, французький економіст Альберт Афталіон. Згодом цей принцип 
детальніше розробили Р. Харрод, Дж. Хікс і П. Самуельсон, який його 
долучив до неокейнсіанських моделей економічного зростання. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Ідея мультиплікатора 
розроблялася в численних працях багатьох відомих зарубіжних еко-
номістів, серед котрих — Р. Кан, К. Віксель, М. Туган-Барановський, 
А. Шпітгоф, Е. Хансен, П. Самуельсон, Дж. Кларк, А. Пігу, Р. Харрод, 
Дж.  Хікс [5]. Проблеми використання системного підходу в  дослі-
дженні макроекономічних процесів і мультиплікативних ефектів ґрун-
товно опрацьовані у вітчизняній економічній науці. Значний внесок 
у їх розробку здійснили А. Г. Аганбегян, М. М. Албегов, Е. Д. Баранів, 
В. Д. Бєлкін, А. Г. Гранберг та ін. [8; 9]. Останнім часом вийшли дру-
ком розвідки, присвячені різним аспектам використання принципу 
мультиплікатора в регулюванні зайнятості (Є. В. Балацький), а також 
теорії механізму господарського регулювання (Ю. М. Осипов) та його 
еволюції (І. Е. Крисіна). Проблеми дослідження матеріально-фінансо-
вих потоків у системі економічного обігу й пов’язаних з ними ефектів 
мультиплікації висвітлювалися в  працях Л. Б. Ісаєва, Г. Д. Кулагіної 
та інших науковців [6]. Утім, недостатнім є вивчення прояву мульти-
плікатора в різних семантичних вимірах.
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Мета статті — проаналізувати поняття мультиплікатора та мульти-

плікативного зв’язку в економічній та соціальній теоріях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мультиплікативний 

ефект  — це сукупний результат, що виникає в  економічній системі 
через вплив (зміну) в  одному з  її елементів. Вплив на сам елемент 
вважається прямим ефектом, а співвідношення між розміром прямого 
й сукупного (мультиплікативного) ефектів — мультиплікатором.

Мультиплікатор у макроекономіці — чисельний коефіцієнт, який 
засвідчує, у  скільки разів зміняться підсумкові показники розвитку 
економіки в разі зростання інвестицій або виробництва в означеному 
виді діяльності. У макроекономіці можна виокремити виробничі й ін-
вестиційні мультиплікатори.

Мультиплікативний ефект — це число, на яке потрібно помножити 
зміну обсягу виробництва, інвестицій та інших характеристик галузі, 
який відображає ефект від збільшення показників в  аналізованому 
виді діяльності, зважаючи на його внесок в економічну динаміку.

Термін «мультиплікатор» уперше використав у 1931 р. англійський 
економіст Р. Ф. Кан для обґрунтування організації суспільних робіт 
як засобу подолання економічної депресії й  зменшення безробіття. 
Він продемонстрував, що державні витрати на організацію суспільних 
робіт не лише дозволяють створити робочі місця, але й  стимулю-
ватимуть збільшення споживчого попиту, таким чином сприяючи 
зростанню виробництва й  зайнятості в  економіці в цілому. Пізніше 
вчитель Р. Ф. Кана Дж. М. Кейнс сформулював теорію мультиплі-
кативних ефектів в  економіці, виокремивши, крім мультиплікатора 
зайнятості, мультиплікатори прибутків та інвестицій.

Сутність мультиплікатора: збільшення кожного з  компонентів 
автономних витрат зумовлює зростання національного доходу сус-
пільства, причому на величину більшу, ніж початкові витрати. Він 
засвідчує залежність приросту національного прибутку від приросту 
інвестицій. Мультиплікатор збільшується, коли споживачі здатні ви-
користовувати приріст своїх прибутків для нарощування споживання, 
зменшується, якщо посилюється бажання споживачів до накопичення 
заощаджень.

З поданих визначень зрозуміло, що більша величина мультиплі-
катора не тотожна високому мультиплікативному ефекту. Галузі еко-
номіки мають різний показник питомої ваги в сумарних показниках 
валового випуску, таким чином, при однакових темпах зміни динаміки 
виробництва номінальні прирости випусків істотно відрізнятимуться 
(наприклад, процентний пункт зростання виробництва в  нафтови-
добутку за номінальним обсягом буде значнішим, ніж у  суднобуду-
ванні). Це означає, що вид діяльності, який має високий коефіцієнт 
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мультиплікатора, але при цьому меншу вагу в економіці повинен мати 
менший мультиплікативний ефект порівняно зі значнішою галуззю.

У працях дослідників, котрі вивчали мультиплікативний ефект, 
запропоновано різні моделі, які зумовлювали ті або інші прояви муль-
типлікативних ефектів.

Виявилося, що мультиплікативний ефект мають не тільки інвес-
тиції, але й інші чинники (податки, технологічні зміни, курси валют, 
банківські ставки тощо). Проявлятися мультиплікативні ефекти 
можуть щодо збільшення кількості робочих місць, зростання ВВП, 
загальних витрат, випуску продукції, екологічних показників. Вини-
кли й  нові терміни: матричний мультиплікатор, акселератор, maxi-
мультиплікатор.

Отже, теорія мультиплікатора-акселератора є однією з  основних 
теорій макроекономіки, яка широко використовується для обґрунту-
вання рішень урядів різних країн. Водночас, подібно до теорії віднос-
ності у фізиці, її майже не застосовують для вирішення прикладних 
завдань.

Уперше теорію мультиплікатора застосовували для обґрунтування 
антикризової політики, намагалися внеможливити подальше заго-
стрення економічної кризи та катастрофічне збільшення масового 
безробіття. Урядам пропонувалося вирішити такі проблеми: подо-
лати кризу, скоротити безробіття, і, найголовніше, як поліпшити рин-
кову економіку. Подальшого розвитку теорія мультиплікатора набула 
в принципі акселерації. 

Традиційний погляд класичної теорії на процеси заощадження 
та інвестування підкреслює доцільність значних заощаджень. Чим 
вище заощадження, тим глибшим є «резервуар», звідки черпаються 
інвестиції. Тому висока схильність до заощаджень, згідно з  логікою 
класичної школи, повинна сприяти процвітанню нації. 

Насправді спостерігається взаємодія інвестицій і  прибутку. Ав-
тономні інвестиції  — початкова «ін’єкція»  — через ефект мульти-
плікатора зумовлюють зростання ВНП. Розвиток ділової активності, 
зростання зайнятості підвищать схильність до інвестицій у  різних 
груп підприємців. Ці інвестиції залежать від динаміки ВНП, їх при-
йнято називати похідними. Похідні інвестиції, «накладені» на авто-
номні, посилюють економічне зростання й прискорюють його завдяки 
ефекту акселератора. 

Таким чином, ефект акселератора в  поєднанні з  дією мультиплі-
катора зумовлюють ефект мультиплікатора-акселератора. Цю модель 
розробили П. Самуельсон і Дж. Хікс.

Ефект мультиплікатора-акселератора зумовлює механізм самопід-
тримуючих циклічних коливань економічної системи. 
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Зростання інвестицій на певну величину може збільшити націо-

нальний прибуток на значно більшу величину в результаті дії ефекту 
мультиплікатора. Збільшений прибуток зумовить надалі випереджа-
юче зростання інвестицій через дію акселератора. Похідні інвестиції, 
які є елементом загального попиту, спричиняють черговий мультиплі-
каційний ефект, який знову збільшить прибуток, спонукаючи таким 
чином підприємців до нових інвестицій [1, с. 62].

Модель мультиплікатора-акселератора передбачає кілька варіантів 
циклічних коливань, які визначаються комбінуванням різних значень 
MPC і  V. В  економіці MPC>1 і  0,5<V<1, при якому значення показ-
ників національного прибутку мали б за 5–10 років стати значними. 
Але практика не демонструє коливання вибухового типу. Слід зазна-
чити, що як і  ефект мультиплікатора може діяти «у зворотному на-
прямі», так і ефект акселератора-мультиплікатора може зумовлювати 
значно більше зниження інвестицій, ніж зміна прибутку (реального 
ВВП). Таким чином, взаємодія мультиплікатора й акселератора сприяє 
безперервному та прогресуючому зростанню випуску продукції або 
прибутку.

Теорія мультиплікатора-акселератора є однією з основних загаль-
новизнаних теорій макроекономіки. Хоча іноді виникають спросту-
вання щодо цієї теорії, основна ідея незмінна та підтверджується 
статистичними даними.

У початковому вигляді теорія мультиплікатора-акселератора по-
вною мірою не відповідала економічній дійсності, однак подальші 
доповнення та вдосконалення дозволяють точно описувати реальні 
дані. Але при цьому слід зважати на умови, у яких реалізується кожна 
конкретна модель: інфляцію, науково-технічний прогрес, наявність 
вільних виробничих потужностей, товарних запасів. Без урахування 
таких параметрів теорія мультиплікатора-акселератора втрачає всякий 
практичний сенс і  перетворюється радше на навчальну модель, що 
допомагає усвідомити макроекономічні принципи. 

Іноді принцип мультиплікатора-акселератора не діє зовсім, на-
приклад, якщо стимулюючий ефект від інвестицій нейтралізується 
високою інфляцією. 

Принцип акселерації застосовується за умови повного задоволення 
зростаючого попиту, для якого необхідне значне розширення вироб-
ництва інвестиційних товарів (засобів виробництва). За наявності 
товарних запасів або незаповнених виробничих потужностей він не 
реалізується [10, с. 57–61]. Крім того, на практиці зазвичай майже не 
спостерігаються високі значення акселераторів. Особливо різкі пе-
репади можуть виникати в  перехідних економіках і  економіках, що 
змінюють режим функціонування. Побудова моделей, основаних на 
принципі акселерації, за таких умов неможлива.
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Залежно від того, у якій сфері діє мультиплікатор, існують кілька 

його видів [7]:
•	 мультиплікатор продажу — характеризує додатковий обсяг про-

дажів у результаті збільшення витрат;
•	 мультиплікатор виробництва — це коефіцієнт непрямого впливу 

туризму на сферу виробництва та випуск продукції;
•	 мультиплікатор зайнятості  — характеризує кількість робочих 

місць, що створені завдяки додатковим витратам;
•	 мультиплікатор зайнятості використовується в суміжних галу-

зях народногосподарського комплексу країни, що генеруються 
додатковою одиницею витрат до кількості робочих місць, ство-
рених безпосередньо в  галузі. З  іншого боку, мультиплікатор 
зайнятості  — це кількість робочих місць, створених завдяки 
розвиткові галузі на одиницю витрат;

•	 мультиплікатор прибутків вимірює додаткові прибутки, отри-
мані в результаті зростання витрат. Такий прибуток можна ква-
ліфікувати як національний або будь-який інший, який може 
бути витрачений або збережений його власником. Із цієї суми 
необхідно вилучити кошти, отримані від продажу товарів, що 
імпортувалися в країну (регіон);

•	 мультиплікатор прибутків бюджету характеризує вплив на при-
бутки бюджету всіх джерел, пов’язаних зі збільшенням витрат. 
Він може виражатися через валові показники, наприклад, валове 
збільшення прибутків бюджету — збільшення туристичних ви-
трат або в показниках чистого доходу, коли прибуток бюджету 
зменшується на суму пов’язаних з діяльністю витрат.

Тривалий час існувала думка, що рішення, які ухвалюють окремі 
політики, політичні чи державні організації, повинні мати на меті 
максимальну користь суспільству. Дж. Б’юкенен досліджував обме-
ження державного регулювання, вважаючи суспільний вибір полі-
тичним ринком, на якому взаємодіють політики, виборці та державні 
чиновники. Продавцем є політик, покупцем — виборець, а держава 
повинна виконувати посередницькі функції. Політики пропонують 
пакети різних програм, а виборці, коли вибирають одну із цих про-
грам, розплачуються своїми голосами. Купівля-продаж передвиборчих 
програм є суттю сучасної представницької демократії. Конкуренція 
політиків за голоси виборців призводить до посилення втручання 
держави в економіку. 

На думку Дж. Б’юкенена, завдання полягає в  тому, щоб підго-
тувати нову систему розробки політичних рішень. На політичному 
й товарному ринках існує різниця в мотивах поведінки, а головне — 
«неоднакова структура» ринкової й  політичної систем. Політичні 
рішення  — це вибір альтернативних варіантів (як і  на товарних 



302 Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017
ринках). Такий обмін не зовсім раціональний, адже частіше податки 
сплачують одні, а блага завдяки податкам отримують інші. Лише на 
політичному ринку замість принципу «один долар — один голос» діє 
принцип «одна людина — один голос». Саме із цим принципом тео-
ретики суспільного вибору пов’язували високу ймовірність у  сфері 
політики результатів, які не можуть бути оптимальними для сус-
пільства. 

Дж. Б’юкенен зазначав: «Політика — складна система обміну між 
індивідами, у якій останні намагаються колективно досягнути своїх 
власних цілей, оскільки не можуть реалізувати їх шляхом звичайного 
ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, крім індивідуальних. На 
ринку люди міняють яблука на апельсини, а в політиці — погоджу-
ються платити податки в обмін на блага, необхідні всім і кожному — 
від місцевої пожежної охорони до суду» [2, с. 23]. Він досліджував 
проблему вибору такого механізму, який би мінімізував негативні 
наслідки перерозподільних процесів і максимізував позитивні.

Р. Грінберг і О. Рубінштейн ввели до наукового обігу ключове по-
няття економічної соціодинаміки — «соціодинамічний мультипліка-
тор економічного зростання», який функціонує як взаємодія трьох 
елементів, що становлять: 

1) соціальний ефект, який у концепції економічної соціодинаміки 
виникає внаслідок дій держави, спрямованих на задоволення таких 
потреб суспільства, і виявляється в якісному поліпшенні суспільного 
середовища; 

2) схильність індивідуумів до творення, яка за певних умов спону-
кає їх до використання переваг поліпшеного суспільного середовища; 

3) сукупність формальних і неформальних інститутів, які повинні 
забезпечувати поєднання соціального ефекту зі схильністю індивіду-
умів до творення. 

Відповідно до постулатів економічної соціодинаміки, кожен суб’єкт 
ринку, зокрема держава, реалізує в  процесі обміну власні інтереси, 
а їхній сукупний попит формується під впливом індивідуальної та со-
ціальної корисності. Тому умови рівноваги виконуються лише в тому 
разі, коли граничні витрати зрівнюються із сумою граничної індиві-
дуальної та граничної соціальної корисності: MCR = MUI + MUS, де: 
MCR — граничні витрати; MUI — гранична індивідуальна корисність; 
MUS — гранична соціальна корисність.

Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, 
що характеризують проміжні й  кінцеві результати виробництва на 
підприємстві. Формами прояву економічної ефективності є різнома-
нітні економічні ефекти: підвищення продуктивності праці, зниження 
собівартості продукції, зменшення матеріаломісткості, фондоміст-
кості, трудомісткості продукції тощо.
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Форми прояву соціальної ефективності пов’язані з  отриманням 

соціальних ефектів: поліпшення умов праці, екологічних параметрів, 
підвищення життєвого рівня народу, збільшення тривалості життя 
людей тощо.

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого 
тижня, збільшення кількості нових робочих місць і рівня зайнятості 
населення, поліпшення умов праці та побуту, стану навколишнього се-
редовища, загальної безпеки життя. Соціальні наслідки виробництва 
можуть бути не лише позитивними, а  й  негативними (збільшення 
безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних показників).

Залежно від об’єкта, стосовно якого визначають результативність 
його функціонування, розрізняють локальний (госпрозрахунковий) 
і  народногосподарський ефекти. Локальний (госпрозрахунковий) 
ефект означає конкретний результат виробничо-господарської чи ін-
шої діяльності цього підприємства, внаслідок якої можливий певний 
зиск. Якщо виробництво продукції на цьому підприємстві потребує 
додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на ін-
шому підприємстві пов’язане з  меншими експлуатаційними витра-
тами або іншими позитивними наслідками діяльності, то йдеться про 
визначення народногосподарського ефекту, тобто спільного ефекту 
у сферах виробництва та споживання відповідних виробів (послуг).

Унаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства, впровадження прибуткових технічних, організаційних або 
економічних заходів має місце первісний (одноразовий) ефект. Проте 
часто початковий ефект може повторюватися та примножуватися за-
вдяки багаторазовому використанню таких заходів не лише на цьому, 
але й інших підприємствах, у сферах діяльності. Саме тому важливого 
практичного значення набувають визначення й  оцінка так званого 
мультиплікаційного ефекту, що має свої специфічні форми прояву.

Дифузійний ефект може реалізовуватися у  випадках, коли певне 
господарсько-управлінське рішення, технічні, організаційні, еконо-
мічні чи соціальні інновації поширюються на інші галузі  — відбу-
вається його мультиплікація (наприклад, перш ніж знайти широке 
застосування в  чорній металургії, метод безперервного розливання 
рідкого металу був започаткований на підприємствах кольорової ме-
талургії).

Важливий ефект досягається в разі, коли нововведення в певній га-
лузі активізує та стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері 
(зокрема отримання синтетичного волокна високої якості сприяло 
виробництву нових видів тканин, що стимулювало виникнення нових 
видів одягу, тощо).

Автори дійшли висновку про коплементарність інтересів індивіду-
альних суб’єктів ринку й  держави, визначивши таким чином новий 
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склад учасників ринку. Як зазначає Р. Грінберг, це «призводить до 
радикальної зміни уявлень про державу, до її позиціювання як авто-
номного ринкового гравця, що максимізує соціальну корисність» [4, 
с. 34]. Отже, раціональною є така поведінка держави, яка, максимі-
зувавши соціальну корисність. Раціональність її поведінки має від-
повідати трьом принципам: 

1) необхідності регулювання процесів використання ресурсів ви-
робництва; 

2) доцільності державної підтримки соціальної сфери; 
3) демократичного прагматизму, який указує на максимально 

ефективні способи та процедури розподілу засобів, що перебувають 
у власності держави. 

Р. Грінберг та О. Рубінштейн значну увагу приділяють структурі 
потреб і  інтересів держави як ринкового суб’єкта, а  також засобам 
їх реалізації. 

Визначаючи об’єкт державних інтересів, вони детально аналізують 
мериторні блага, назвавши мериторику Р. Масгрейва (він розробив 
концепцію трьох функцій держави, які реалізуються через систему 
державних фінансів: функції розміщення (аллокації) ресурсів, (пере)
розподілу прибутків, стабілізації економіки, що вважають однією 
з найпродуктивніших ідей в  історії соціальних наук).

Суть концепції «мериторних благ» полягає в тому, що суспільство, 
базуючись на ціннісних судженнях, може виявити такий попит на 
деякі блага, який перевищить сукупний попит індивідів. Це блага 
специфічні й  не обов’язково матеріальні. Вони, на нашу думку, ма-
ють слугувати гарантією національної безпеки суспільства, бути спря-
мованими на забезпечення соціальної рівноваги, відновлення умов 
існування та збереження національної самобутності, матеріальних 
і  моральних цінностей, культурних традицій, звичаїв тощо. Автори 
«Економічної соціодинаміки» як об’єкт державного (суспільного) ін-
тересу визначають «опікувані блага» — суму суспільних і мериторних 
благ. Ядро «економічної соціодинаміки» визначає феномен потреб, 
а  також перехід від методологічного індивідуалізму до комплемен-
тарності індивідуальної та соціальної корисності, що передбачає іс-
нування групових преференцій разом з перевагами індивідуумів [3]. 
Отже, перегляду потребує сама основа вибору орієнтирів національ-
ного розвитку. Настав час, коли квазігарантії держави слід замінити 
реальними державними зобов’язаннями. 

Рівень задоволення різноманітних потреб членів суспільства ви-
значає рівень їх матеріального добробуту та ступінь соціального роз-
витку.

Із реалізацією економічних інтересів різних суб’єктів тісно 
пов’язані їх економічна й  соціальна відповідальність. Інтереси та 



Вісник ХДАК. Випуск 50. 2017 305
відповідальність соціальних суб’єктів завжди відображають кон-
кретний, дійсний стан суспільства, оскільки самі залежать від місця 
суб’єктів у  цьому суспільстві. Суб’єкти, розпочинаючи економічні 
відносини, реалізують свої потреби та інтереси завдяки створенню, 
розподілу й перерозподілу благ. 

Висновки. За умови дотримання основних умов застосування тео-
рії, мультиплікатор та акселератор можна використовувати як оці-
ночні величини, що характеризують стан економіки й  допомагають 
обґрунтувати державну політику, а також різні види мультиплікаторів 
(передусім статичний, динамічний і показник еластичності прибутку 
з інвестицій). Таким чином, теорію мультиплікатора-акселератора ви-
користовують як пояснення, проте створювати на її основі числові 
моделі та прогнозувати розвиток економіки можна за умови дотри-
мання важливих умов.

Ключовим механізмом економіки знань, який забезпечує прин-
ципово нові можливості підвищення добробуту людей, є соціодина-
мічний мультиплікатор економічного зростання. Соціодинамічний 
мультиплікатор стосовно знань — це, по суті, механізм примноження 
національного багатства, у виробництві якого зосереджено науково-
технічний потенціал (ноу-хау, програмне забезпечення), використову-
ється як «нерозтрачуваний» ресурс. Особливості цього мультипліка-
тора виявляються в економіці Шумпетера, де превалюють людський 
капітал і результати інтелектуальної діяльності людей — знання. Саме 
за таких умов спостерігається мультиплікативний споживчий ефект, 
оскільки будь-яке нове використання запасу знань не потребує витрат 
на виробництво цього інформаційного ресурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що здійснено ціле-
спрямований аналіз поняття мультиплікатора та мультиплікативного 
зв’язку в  економічній та соціальній теоріях. Подальшим напрямом 
досліджень є аналіз сучасних соціологічних досліджень у  контексті 
моделювання мультиплікативних процесів в  інформаційному про-
сторі.
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tHE concEPt oF tHE MULtiPLiEr anD MULtiPLicatiVE 
rELationsHiP in tHE EconoMic anD sociaL tHEoriEs
The aim of this paper is to analyze the concept of the multiplier and mul-
tiplicative relationship in the economic and social theories.
Research methodology. The study used the general scientific dialectic 
method of scientific cognition of reality, and special methods: comparative, 
systemic-structural, generalization, etc. All of them were applied in the re-
lationship contributed to comprehensiveness, completeness and objectivity 
of the scientific research, specificity, validity and consistency of the findings.
Results. Conclusions are drawn that, in compliance with the basic condi-
tions for the application of the theory, the multiplier and accelerator can 
be used as estimated values that characterize the state of the economy 
and help to justify the public policy. Thus different multipliers, such as 
static, dynamics and elasticity of the investment income, can be used. 
The key mechanism of the knowledge economy, which provides funda-
mentally new opportunities for enhancing welfare of people, is sociody-
namic multiplier of economic growth. The social and dynamic multiplier in 
relation to knowledge is, in fact, the mechanism of the augmentation of 
national wealth, which focuses upon the scientific and technical capac-
ity (know-how, software). The characteristic features of this multiplier 
are observed in Schumpeter’s theory of economic development, where 
human capital and results of people’s intellectual activities, knowledge, 
prevail. The consumer multiplicative effect is observed under such cir-
cumstances, since new use of knowledge does not require any expenses 
to produce this information resource. This conclusion is provided by the 
knowledge nature, which belongs to the same group of products char-
acterized by the specific properties of public goods: additional expenses 
from the increased number of consumers equal to zero.
Novelty. Scientific novelty of the research lies in a focused analysis of the 
concept of the multiplier and multiplicative relationship in the economic 
and social theories conducted by the author. 
The practical significance. The results of the study can be used for the 
analysis of modern sociological studies in the context of modeling of 
multiplicative processes in the information space.
Key words: multiplier, multiplicative relationship, economic theory, social 
theory, accelerator, the theory of the multiplier-accelerator, accelera-
tion principle.
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Определены их отличительные признаки. Доказано, что авторская 
рекламная коммуникация может адресоваться как издательствам, 
так и потенциальным покупателям книжной продукции. Производ-
ственная рекламная коммуникация тесно связана с изготовлением, 
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sPEciFic FEatUrEs oF aDVErtisinG coMMUnication in tHE 
PUBLisHinG inDUstrY
The author explores specific features of advertising communication in 
book publishingin the current context. The paper singles out the basic 
components of publishing advertising communication: propaedeutic (au-
thorial and publishing), productive,promotional. Their distinctive features 
are outlined.The author shows thatauthorial advertising communication 
may be addressed to both publishing houses and potential buyers of 
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book products.Manufacturing advertising communication is closely con-
nected with the production, including design, publishing.
Key words: advertising communication, publishing advertising, book 
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Постановка проблеми. Розвиток книговидавничого бізнесу зна-
чною мірою залежить від рекламно-комунікативної діяльності ви-
давництв, що передбачає врахування впливу найрізноманітніших та 
найнеочікуваніших складових під час рекламної комунікативної вза-
ємодії з  потенційними покупцями. Важливого значення набувають 
окреслення меж рекламної комунікативної системи в  книговиданні 
та характеристика її специфіки, що підкреслює актуальність дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно відзначити, 
що сучасні науковці неодноразово здійснювали спроби охарактери-
зувати ознаки й  особливості реалізації рекламної діяльності в  га-
лузі книговидання. У  цьому контексті слід відзначити монографію 
С. А. Водолазької [2], де автор, аналізуючи інновації східноєвропей-
ської видавничої галузі, торкається й  рекламної діяльності видав-
ництв. Цікавою є й  стаття цього ж науковця [1], у  якій висвітлено 
специфіку внутрішньотекстової реклами книги. Ґрунтовним є дослі-
дження Д. М. Переднього [8], котрий акцентує увагу на рекламному 
оформленні книг. Значний інтерес становлять розвідки О. М. Мо-
цяк  [6], Н.  В.  Зелінської  [3], у  яких досліджено просування науко-
вої книги, Т.  В.  Кушнарьової [5]. Незважаючи на посилений інтерес 
учених до книговидавничої реклами, узагальнюючих досліджень не 
здійснено, що підтверджує необхідність означеної розвідки.

Мета статті — надати комплексну характеристику книговидавни-
чої рекламно-комунікативної системи в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомо, що 
книга є продуктом і  матеріального, і  нематеріального виробництва. 
Cаме її подвійна природа визначає унікальність рекламної комуні-
кативної взаємодії у  сфері книговидання, про яку вітчизняний на-
уковець О. Зелінська говорить так: «На відміну від більшості інших 
–«звичайних»–товарів, рекламування яких відбувається «за фактом 
наявності об’єкта», книгу, особливо наукову, варто розпочинати ре-
кламувати „на випередження», задовго до її реальної появи в  кни-
гарнях: адже повідомляючи про майбутнє видання, його автор(и) та 
видавець, по суті, формують читацьке коло, а  отже, і  коло потен-
ційних покупців» [3]. При цьому, на думку автора, «<...> цей процес 
(рекламування  — ТБ) поділяється на два послідовні, пов’язані, але 
принципово різні етапи: на першому (він охоплює період видавни-
чої підготовки та продукування книжки) рекламується, по суті, ідея, 
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уявний або змакетований образ майбутнього видання; на другому 
(він розпочинається після виходу видання друком) — книга як така» 
[там само]. На нашу думку, коректніше говорити про те, що вибір 
засобів та форм рекламної комунікативної взаємодії безпосередньо 
залежатиме від структури книжкової справи та стадії життєвого ци-
клу, на якій перебуває видання: розробки, виготовлення, реалізації, 
що дозволило нам, залежно від місця в  життєвому циклі книги як 
товару, умовно виокремити пропедевтичну, виробничу та просуваючу 
рекламну комунікативну взаємодію, а залежно від адресата — автор-
ську, видавничу, книгорозповсюджуючу та читацьку.

Структура книжкової справи (видавнича діяльність, поліграфічна 
промисловість, книгорозповсюдження, бібліотечна справа й  бібліо-
графія  — за Г. Грет) надає можливості виокремити як основні під-
види рекламної комунікації видавничу, книготорговельну та біблі-
отечну,  — у  межах яких успішно реалізуються всі перелічені види 
комунікативної рекламної взаємодії. Так, і авторська, і видавнича за 
комунікантом рекламна комунікація здійснюється переважно в межах 
виробничої — на стадіях підготовки видання до друку (редакційної 
обробки зокрема) та його виготовлення (видавничої та типографської 
обробки відповідно) і реалізується у видавництвах чи за їх сприяння. 
Саме тому ці підвиди, на нашу думку, доречно розглядати в  межах 
видавничої, називаючи при цьому «авторською видавничою» чи 
«авторською пропедевтичною», та «власне видавничою», тому що як 
така авторська рекламна комунікація може реалізуватися і  в межах 
книгорозповсюджуючої. У такому разі слід говорити про, відповідно, 
авторську книготорговельну та авторську бібліотечну рекламну кому-
нікацію. А «власне видавнича» рекламна комунікація реалізується на 
стадії виготовлення книги як матеріального носія інформації, її ми 
назвали виробничою. Проте в разі, якщо виокремлювати авторську та 
виробничу комунікативні складові, наявна помилка щодо об’єднання 
на одному рівні різних видових ознак (за суб’єктом рекламної вза-
ємодії  — авторська та видавнича, за місцем у  життєвому циклі то-
вару — виробнича), тому доречніше говорити про пропедевтичну та 
виробничу складові рекламної комунікації у  видавничій сфері. Під 
пропедевтичною слід розуміти рекламні комунікативні сигнали, що 
закладаються на етапі створення (написання) твору та просування 
його до видавництва, а  також рекламні заходи, яких вживає видав-
ництво в  період, коли книгу ще доопрацьовує сам автор (колектив 
авторів). Підтвердженням цієї думки є дослідження О. Моцяк, у якому 
зазначено: «Якщо доцільно планувати й  організувати рекламування 
книги заздалегідь, то, очевидно, засоби, які сприятимуть просуванню 
книги на ринку, повинні закладатися у видання на етапах виникнення 
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задуму книжки, текстотворення та редакційно-видавничого опрацю-
вання» [6, с. 44].

Тобто пропедевтична за місцем у життєвому циклі товару, за ко-
мунікантом рекламна комунікація, що здійснюється в межах видав-
ництва, може бути й авторською, і власне видавничою, що залежить 
від суб’єкта, від якого надходить комунікативний сигнал. 

Отже, оскільки видавнича сфера поєднує декілька послідовних 
напрямів діяльності: редакційна, видавнича, типографська обробка 
твору, що відповідають життєвому циклові книги на етапах її ство-
рення та втілення в  матеріальну форму, рекламну комунікативну 
взаємодію на етапі створення твору можна умовно назвати про-
педевтичною (як авторською, так і  видавничою), на етапі виготов-
лення  — виробничою та просуваючою. Необхідність виокремлення 
просуваючої рекламної комунікації визначається тим фактом, що ви-
давництва цілеспрямовано докладають зусиль для просування влас-
ної продукції з  використанням традиційних рекламних матеріалів 
(каталогів, листівок, буклетів тощо), узгоджуючи їх семантичне на-
повнення з  етапами роботи самого видавництва, створюючи таким 
чином рекламні тексти інформативного, переконуючого, нагадуючого 
чи підкріплюючого типів. Отже, висвітлимо детальніше суть кожного 
із запропонованих видів видавничої рекламної комунікації.

Пропедевтична рекламна комунікація у видавництві. Доцільність 
розгляду авторської комунікації в межах видавничої зумовлена тим, 
що перша реалізується здебільшого в межах другої й розпочинається 
задовго до опублікування твору. Адже для того, щоб він був виданий, 
необхідно укласти договір з видавництвом, автор повинен зацікавити 
видавця, тобто вміти презентувати (рекламувати) себе та результати 
своєї творчості. Засобами досягнення означеної мети можуть бути 
вдало написане резюме, портфоліо, план-проспект чи синопсис1 твору, 
анотація, коментарі.

На етапі написання твору пропедевтична рекламна комунікативна 
взаємодія виявляється в  тому, що саме «від автора залежать вибір 
теми (хоча пропозиції стосовно проблематики можуть висуватися 
й видавництвом) та її розробка, створення вартісного, суспільно зна-
чимого тексту» [6, с. 44]. Тема книги повинна бути яскраво висвітлена 
в назві твору, конкретизована в системі назв структурних підрозділів 
і  графічно втілена в  змісті (цей елемент слід розташовувати одразу 
ж за титульною групою, на початку видання). Назву книжки можна 

1  Синопсис — стислий переказ твору, точніше його творчий аналіз, котрий містить 
не лише перелік подій від прологу до закінчення, а  й  сутність ідеї, конфлікту, 
значення головного героя тощо.
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увиразнити, по-перше, мовностилістичними засобами, по-друге, 
шрифтовою режисурою» [там само, с. 45]. Наведені рекомендації щодо 
структурування творів більшою мірою стосуються наукових, науково-
популярних, навчальних видань, для яких структура має вирішальне 
значення, проте продумана концепція видання будь-якого типу слу-
гуватиме певною гарантією його конкурентоспроможності, що пози-
тивно позначиться на обсягах збуту в подальшому. Зауваження щодо 
мовностилістичного виокремлення назви однаковою мірою стосується 
будь-яких текстів. Єдине, що слід уточнити, — «шрифтова режисура» 
(згідно з  О. Моцяк) здійснюється на етапі не написання, а  виготов-
леннятвору й технічно належить, на нашу думку, до виробничої ре-
кламної комунікативної взаємодії, про яку йтиметься нижче.

На важливості автора в рекламному комунікативному процесі на-
голошує й Д. М. Передній: «<…> письменник, публічно визнаючи своє 
авторство, визначивши жанр своготвору, придумавши йому назву та 
ін., створює набір сигнальних характеристик, котрі дозволяють книзі 
гармонійніше існувати в комунікативному процесі» [8]. Автор дово-
дить, що в  будь-якому тематичному тексті, що підлягає читанню та 
розумінню, первинно закладений комунікативно-сигнальний потен-
ціал. Цей комунікативний феномен він називає апріорною рекламною 
складовою книги, яка, на його думку, здебільшого матеріально втілю-
ється в  оформленні книги-товару [7, с. 858]. Переведення апріорної 
складової в  текстову площину називається «паратекстом»  — термі-
ном, уведеним до наукового обігу французьким літературознавцем 
Жераром Жанеттом у  80-х рр. ХХ ст. Згідно з  його теорією, «текст 
твору ніколи не можна представити аудиторії без супроводу певної 
кількості вербальних та інших елементів, таких, як ім’я автора, заго-
ловок, передмова, ілюстрації» [там само, с. 833].У цьому разі йдеться 
не стільки про графічне вирізнення означених елементів, скільки про 
їх семантичну наповненість. Саме вони визначаються безпосередньо 
автором та відбивають суть твору. Зокрема ім’я автора є важливою 
рекламною складовоютвору як проекту. Існують три основні типи 
імені автора: власне ім’я, псевдонім, псевдонім-акція. Уважається, що 
під власним ім’ям публікуються автори, котрі не бояться брати на себе 
відповідальність за свої твори. Псевдонім означає створення деякого 
артистичного образу, котрий часто не має нічого спільного з особис-
тістю автора. Винятком є псевдоніми, що використовують з  метою 
досягнення милозвучності — таким чином відбувається гармонізація 
всього проекту (проектів), продукованих особистістю.

Псевдоніми-акції — це своєрідні штучні бренди. Створюються ви-
ключно для привернення уваги певної цільової аудиторії в конкретний 
момент часу. Д. Передній як приклад такого імені-бренда наводить 
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ім’яАнхель де Куатьє, оформлення романів якого, опублікованих на 
початку ХХІ ст., надзвичайно подібне до оформлення книг популяр-
ного на той час Пауло Коельо. Співзвучні й  імена обох авторів.

Не менше значення має й  назва видання  — вона відбиває часто 
жанрові, стилістичні особливості твору та слугує для встановлення 
первинного комунікативного зв’язку зі споживачем. Для привернення 
уваги можна застосовувати іноземні назви у  вітчизняних творах, 
а  також назви розкручених брендів. Як приклад С. Водолазька на-
зиває «Кота да Вінчі» К. Матюшкіної, що вийшла друком незабаром 
після книги «Код да Вінчі» Дена Брауна. Використання розкручених 
брендів як у  назві твору, так і  в тексті самого видання належить до 
технології продакт-плейсмент — прихованої реклами, упровадженої 
в  певний твір. Як явище прихована реклама заборонена в  Україні, 
хоча досвід країн далекого та близького зарубіжжя доводить, що 
вона є часто використовуваною технологією. У Росії існує агентство 
«Фабула», котре здійснює розміщення продакт-плейсменту в книгах. 
Найпоширенішим майданчиком для розміщення продакт-плейсменту 
в  книгах у  Росії Світлана Водолазька називає книги Дар'ї Донцової. 
Так, у  книзі «Но-шпа на двох» цього автора рекламується препарат 
но-шпа, в «Принцесі на кірієшках» — сухарики компанії «Сибірський 
берег» тощо. У середньому згадка бренда вкнигах Д. Донцової коштує 
17 тис. доларів, Тетяни Устинової, Сергія Лук’яненка, Олександри Ма-
рініної– від 12 тис. [1]. Вітчизняна дослідниця С. Водолазька обстоює 
технологію продакт-плейсмент як інноваційний метод просування 
книжкової продукції. На нашу думку, незважаючи на привабливість, 
означена технологія є неприйнятною для просування товару, зокрема 
книг, по-перше, тому що в Законі України «Про рекламу» (стаття 9) 
чітко вказано, що прихована реклама заборонена в Україні. По-друге, 
використання продакт-плейсменту залишає відчуття нав’язування, 
тобто маніпулювання читачем, що знецінює і  твір, і  діяльність ви-
давництва загалом, оскільки сучасний читач усвідомлює комерційну 
основу подібних згадувань і в нього виникає реакція психологічного 
захисту від маніпулятивних впливів  — відторгнення самих творів 
та негативне ставлення до установ, що їх публікують. Уважаємо, що 
значно більшого ефекту можна досягти, публікуючи твори, у  яких 
пропагується читання. Пропагування читання належить до некомер-
ційної реклами, тому є законним і, безперечно, позитивно впливає 
на тих, кому адресується, особливо якщо це твори високого худож-
нього рівня. У цьому контексті доречно пригадати книгу австралій-
ського письменника Маркуса Зузака (Зусака) «Книжковий злодюжка», 
фільм «Чистий аркуш» із Жераром Депардьє. Сильні враження за-
лишає також фільм «Читець», що здобув Оскара у 2009. Усі ці твори 
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опосередковано чи безпосередньо стосуються читання, вони не ре-
кламують конкретних книг, у них ідеться про роль читання в житті 
людини. Комерціалізація написання художніх творів знецінює їх на-
віть у  тому разі, коли вони створені в  жанрі іронічного детективу, 
тобто належать до суто розважального жанру.

Отже, попередній (пропедевтичний) рекламний комунікативний 
сигнал автора, адресований читачеві, закладається передусім у змісті 
твору, від якого власне й  залежатиме успішність проекту з  назвою 
«видання», а також опосередковано виявляється в імені самого автора 
та назві твору, котра обов’язково має відбивати його ідею, інакше 
можлива помилкова інтерпретація змісту, що може спричинити роз-
чарування, невдоволення читача і, як наслідок, негативне сприйняття 
творчості автора в цілому. Тобто ємна та влучна назва майбутнього 
видання, логічно вивірена структура, захоплюючий сюжет  — най-
кращі та найефективніші елементи рекламної комунікативної вза-
ємодії, котрі безпосередньо залежать від таланту та професіоналізму 
автора.

Якщо комунікативний сигнал автора адресується видавцям, засо-
бами його ретранслювання будуть прес-релізи, синопсиси, резюме, 
анотації.

Пропедевтична рекламна комунікація може реалізуватися не лише 
автором, а  й  видавництвом. При цьому рекламний комунікативний 
сигнал видавництво може адресувати потенційним авторам, книго-
торговельним організаціям (як гуртовим, так і  роздрібним), бібліо-
текам, певним групам покупців тощо. Так, якщо реклама адресується 
потенційним авторам, видавництво повідомляє про переваги та умови 
співробітництва, вимоги до творів, може публікувати (на сторінках 
власних видань, видавництв у соцмережах, власному сайті тощо) мате-
ріали інформативного типу. Наприклад, рекомендації щодо написання 
синопсисів, складання планів-проспектів, поради щодо редагування 
творів та ін.).

Інформуючи загал про власну продукцію, видавництво публікува-
тиме рекламні каталоги, буклети, надсилатиме зацікавленим особам 
прайс-листи та ін.

У разі, коли книга перебуває на етапі написання (автор продовжує 
над нею працювати), видавництво може анонсувати задум/авторську 
ідею твору, поширювати іміджеву рекламу (підтримувати інтерес до 
особистості автора, влаштовуючи творчі зустрічі, вечори, презентації 
попередніх книг, на яких автор побіжно зауважує, що працює над 
новим твором. Можливе часткове розкриття сюжету, прототипів ге-
роїв та ін.).
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Виробнича рекламна комунікація тісно пов’язана з  наступним 

етапом життєвого циклу видання  — його виготовленням– і  закла-
дається в оформленні видання. Виготовлення видавничого оригіналу 
поділяється на два підетапи: видавнича обробка майбутньої книги 
(редагування, коректування, верстання) і  типографська обробка 
(брошурувально-палітурні та оздоблювальні роботи). Обидва під-
етапи в  межах рекламної комунікації ми об’єднали умовно етапом 
виробничої рекламної комунікативної взаємодії. Як уже наголошу-
валося, робота автора над твором не завершується з  надсиланням 
його до видавництва. Найчастіше вона триває упродовж редакційної 
обробки майбутнього видання, тому не слід недооцінювати роль ре-
дактора в процесі творення успішного проекту з означенням «чудова 
книга», адже найкращий твір можуть спаплюжити стилістичні, мовні 
помилки, яких припустився автор, неточності та невідповідності 
в  змісті, що здатен помітити лише висококваліфікований фахівець. 
Комунікативний ефект досягається завдяки огранці думок автора до-
сконалою формою, що забезпечується шліфуванням мовностилістич-
них особливостей твору.

Якщо видання перебуває на стадії виготовлення, у межах видавни-
чої обробки воно «обростає» елементами внутрішньої (за Зелінською) 
реклами — передмовою, вступом, післямовою чи коментарями, котрі 
можуть писати як самі автори, так і будь-які авторитетні особистості, 
чия думка є важливою для потенційної читацької аудиторії. Тобто 
тими елементами, які Д. Передній уважає «паратекстом», апріорною 
рекламою. Більше того, науковець зауважує: «<...> активне викорис-
тання рекламної складової оформлення книг дозволяє виділити її 
в  окремий тип книговидавничої реклами» [7, с. 841]. Важливу роль 
в  оформленні автор відводить обкладинці, суперобкладинці, анота-
ціям. Стосовно анотацій він наголошує: «Книжкові анотації вико-
нують виразну рекламну роль, і, як наслідок, під час їх складання 
необхідно зважати на композиційну, змістовну і  стилістичну специ-
фіку рекламних текстів. Вони повинні привертати увагу до книги, спо-
нукати до її придбання та прочитання. Однак рекламного досвіду, як 
і розуміння проблеми, укладачі анотацій до сучасних російських книг 
у більшості випадків немають. Зазвичай книжкові рекламні анотації є 
лише найзагальнішим і малоінформативним текстом. Вирішенням цієї 
проблеми може бути використання як анотації цитати з самого твору, 
проте й  тут можливі помилки. Необхідно використовувати коротку 
цитату, котра яскраво відображає саму суть тексту книги» [там само, 
с. 852]. Незважаючи на те, що означені зауваження були висловлені 
понад 10 років тому, повною мірою вони стосуються й  сучасності: 
ігнорування правил складання анотацій, поверхове ставлення до 
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них негативно позначаються на збуті книжкової продукції, оскільки 
свідчать про недбальство видавництва та призводять до глибокого 
розчарування потенційних покупців рівнем оформлення видання.

Однак абсолютно погоджуємося з  Д. Переднім, що оформлення 
видання слугує найяскравішою та найпомітнішою рекламою твору. 
Беззаперечно, у підготовці видання до друку, якщо аналізувати його 
в  контексті налагодження рекламної комунікативної взаємодії, не 
може бути другорядних процесів: добір кольорів, розмір шрифту, 
інтерліньяж тощо мають гармонічно поєднуватися, оскільки здатні 
відіграти визначальну роль у процесі прийняття рішення щодо при-
дбання книги, адже попри все книга являє собою нерозривну єдність 
матеріального та духовного.

Просуваюча рекламна комунікація видавництва реалізується 
з метою збільшення обсягів збуту видавничої продукції, передбачає 
застосування всього спектра існуючих рекламних матеріалів на будь-
яких носіях, а також pr-заходів, пропаганди читання тощо. Нагадаємо, 
що найдешевшою та найпоширенішою є друкована реклама, не менш 
популярні й  ефективні матеріали, розміщені на засобах зовнішньої, 
транспортної, радіо та інтернет-реклами. Важливим елементом пре-
зентаційної рекламної комунікації є участь видавництва в ярмарках 
та виставках.

Рекламно-презентаційну функцію виконують і рецензії, критичні 
огляди публікацій тощо. При цьому відгуки та враження необов’язково 
мають бути схвальними, комунікативний ефект часто забезпечують 
саме негативні оцінки окремого твору, творчості автора в цілому. Як 
приклад рекламного комунікативного ефекту негативного висловлю-
вання можна навести досвід Ігоря Северяніна (1887–1941)  — поета 
початку ХХ ст., засновника егофутуризму, твори котрого впродовж 
тривалого часу видавці відмовлялися публікувати. Поет згадував: 
«Успіх настав несподівано. У  1910 р. Лев Толстой з  обуренням ви-
словився про нікчемність сучасної поезії, навівши як приклад кілька 
рядків з книжки Северяніна «Інтуїтивні фарби». Вірш був сатирико-
іронічним, але Толстой сприйняв його всерйоз. «Про це миттєво всіх 
сповістили московські газетярі, після чого всеросійська преса здійняла 
ґвалт і дике улюлюкання, чим і зробила мене відразу відомим на всю 
країну! — писав поет у своїх спогадах. — Відтоді кожна моя брошура 
ретельно коментувалась критикою на всі лади, і з легкої руки Толстого 
<...> мене почали сварити всі, кому не ліньки. Журнали стали охоче 
друкувати мої вірші, організатори благодійних вечорів посилено за-
прошували взяти в них участь <...> » [9]. Тобто сама увага до твор-
чості зі сторони видавництва чи відомої особистості здатна викликати 
інтерес публіки до автора, сприяючи таким чином його впізнаванню 
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та популярності. Знову ж таки, подібні критичні матеріали не є суто 
рекламою, оскільки призначення останньої  — схвальна оцінка про-
дукції, це матеріали суто інформативного, оглядового типів, проте 
рекламний комунікативний ефект досягається саме завдяки тому, що 
в читачів не виникає відчуття тиску та нав’язування певних моделей 
поведінки (іди й купи), спрацьовує природне бажання кожної людини 
задовольнити власну цікавість: «Чому саме цей твір викликав такий 
резонанс? Що в ньому такого жахливого?»

Якщо говорити про традиційну презентаційну рекламну кому-
нікативну взаємодію видавництв з  реальними та потенційними чи-
тачами, вона реалізується завдяки поширенню рекламних каталогів 
видавництв, участі останніх у  ярмарках і  виставках національного 
та міжнародного рівнів. Традиційним є розміщення інформації про 
наявні книги та проекти, що готуються до друку, на останніх сто-
рінках видань, у періодиці. Зокрема, аналізуючи досвід рекламної ді-
яльності вітчизняного видавництва «Веселка», О. Іванченко зазначає: 
«Видавництво продовжує рекламувати нові та раніше надруковані 
книги у власних виданнях, зокрема на останній сторінці обкладинки 
журналу «Веселочка». Рекламну функцію виконують анотації, рецен-
зії, огляди книг, підготовлені «Веселкою», які вміщені в  популярній 
періодичній пресі, наприклад, газетах «Друг читача», «Літературна 
Україна».

Різноманітною залишилася безпосередня робота працівників ви-
давництва з читачами. Найпопулярнішими серед читацької аудиторії 
є зустрічі з  письменниками й  видавцями, літературні та мистецькі 
конкурси, залучення дитячих творів до публікації, листування.

Інформативною як для окремих читачів, так і  гуртових покупців 
є багаторічна участь «Веселки» в  українських та міжнародних кон-
курсах, виставках-ярмарках, під час проведення яких забезпечується 
продаж книжкової продукції вроздріб, оформлення гуртових замов-
лень» [4].

Як носії іміджевої та інформативної реклами використовуються 
транспортні засоби, зовнішні конструкції тощо. Традиційними видав-
ничими рекламними елементами є рецензії, відгуки, передмови тощо.

Висновки. Отже, рекламна комунікація видавництва поділяється 
залежно від комуніканта та місця в життєвому циклі товару на про-
педевтичну (авторську та видавничу), виробничу, просуваючу.

Авторська пропедевтична рекламна комунікація може адресу-
ватися видавництвам, і  в такому разі автор повинен уміти якнай-
краще презентувати результати власної творчості для того, щоб мати 
можливість їх опублікувати (написати синопсис, план-проспект, ре-
зюме). Звичайно, найкращою рекламою для автора буде перемога 
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в різноманітних конкурсах, фестивалях та інших заходах, де важли-
вими є рівень твору та комунікативні навички учасників.

Відмітними ознаками авторської споживчої рекламної комуні-
кації, іншими словами, адресованої споживачам, є її неформальна 
спрямованість, тобто це не реклама в  «чистому» вигляді, а  дружнє 
спілкування з  аудиторією, одним із завдань якого є представлення 
результатів своєї творчості (творчі вечори, автограф-сесії, тематичні 
зустрічі). Рекламні функції часто виконують участь у благодійних за-
ходах, акціях і, як не парадоксально звучить, скандальні витівки та 
епатажні вчинки.

Пропедевтична рекламна комунікація видавництв має поінформу-
вати загал про видання, які готуються до друку, використовуючи для 
досягнення мети як власне рекламу (каталоги, прейскуранти, оголо-
шення тощо), так і  заходи, що в  теорії маркетингу класифікуються 
як пропаганда, сейлзпромоушн чи pr-заходи.

Виробнича рекламна комунікація видавництв характеризується 
орієнтацією на виготовлення якісних видань, відповідальними за 
цей процес є всі фахівці, котрі беруть участь у  підготовці видання 
до друку (редактори, як і  автори,  — за якість змісту твору: відсут-
ність логічних помилок, невідповідностей та розбіжностей у  змісті 
тощо, верстальники та художні редактори — за оформлення видання, 
коректори  — за відсутність граматичних помилок, типографи  — за 
належне виготовлення видання — приєднання обкладинки до книж-
кового блоку, відсутність огріхів під час тиражування видання та ін.).

Просуваюча рекламна комунікація спрямована на просування 
існуючої продукції (як тієї, котра щойно вийшла друком, так і  тієї, 
що перебуває в продажу певний час). Для цього застосовують увесь 
спектр існуючих рекламних матеріалів, створюючи рекламні тексти 
переконуючого, нагадуючого, підкріплюючого типів. Важливо під-
креслювати вигоду, яку отримає потенційний покупець, коли придбає 
товар. Звичайно, йдеться про викликання у відвідувача відчуття непо-
вторності видання, котрим він зацікавився, що відповідає дійсності, 
адже будь-яка авторська праця є унікальною. При цьому важливо не 
лише емоційно забарвити власну мову, але одночасно й продемон-
струвати переваги, котрі має конкретна книга.

Перспектива подальших досліджень полягає у виявленні особли-
востей книготорговельної рекламної комунікації.
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sPEciFic FEatUrEs oF aDVErtisinG coMMUnication in tHE 
PUBLisHinG inDUstrY
The aim of the article is to provide a comprehensive description of pub-
lishing advertising and communication system in the current context.
Research Methodology. The basis for singling out components of adver-
tising and communication system of the publishing industry has become 
the systemic and structural approach. The general scientific methods of 
synthesis and analysis were also used.
Results. In the study the author has found out that advertising commu-
nication of a publishing house is divided according to the communicant 
into authorial and publishing,according to the position in the life cycle 
of the goods intopropaedeutic, productive,promotional. By propae-
deutic it is meant advertising communication signals that are laid at the 
stage of creating (writing) piece of work and promoting it to a publishing 
house,and promotional activities undertaken by a publishing house in the 
period when a book is finalized by the author (the group of authors).
Manufacturing advertising communication is closely connected with the 
publication and is built into its design. The aim of the promotional adver-
tising communication of a publishing house is to inform the public about 
available books and promote their speedy sales.
Novelty.The paper presents an attempt in the national theory to of-
ferthe term propaedeutic advertising communication, and divide ad-
vertising communication of a publishing house into propaedeutic, 
productive,promotional.
The practical significance. Singling outthe proposed subsystems of the 
advertising and communication system will optimize the promotion of 
publishing products at all stages of its life cycle as a product.
Key words: advertising (publicity),advertising communication, book pub-
lishing.
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В. Г. Піменов, аспірант, Київський національний університет культури 
і мистецтв, м. Київ

іНФОРмАЦіЙНі РЕсУРсИ тУРИстИЧНОГО БіЗНЕсУ: ПРОБлЕмИ 
РОЗВИтКУ тА сПОсОБИ ОПтИміЗАЦіЇ
Розглянуто розвиток галузевих інформаційних ресурсів у сфері ту-
ристичного бізнесу. Проаналізовано основні складові професійних 
інформаційних ресурсів у туристичній галузі. Окреслено сучасні 
підходи щодо організації інформаційної взаємодії фахівців у про-
фесійному середовищі. Досліджено можливі варіанти оптимізації 
комунікаційної взаємодії в професійному середовищі туристичної 
справи на основі модернізації інформаційного забезпечення фахівців 
туристичної галузі. 
Ключові слова: професійна комунікація, інформаційне забезпечення 
фахівців галузі, комунікаційна взаємодія фахівців.

В. Г. Пименов, аспирант, Киевский национальный университет культуры 
и искусств, г. Киев

ИНФОРмАЦИОННЫЕ РЕсУРсЫ тУРИстИЧЕсКОГО БИЗНЕсА: 
ПРОБлЕмЫ РАЗВИтИЯ И ПУтИ ОПтИмИЗАЦИИ
Рассмотрено развитие отраслевых информационных ресурсов 
в сфере туристического бизнеса. Проанализированы основные со-
ставляющие профессиональных информационных ресурсов в тури-
стической отрасли. Описано современные подходы к организации 
информационного взаимодействия специалистов в профессиональ-
ной среде. Исследуются возможные варианты оптимизации комму-
никационного взаимодействия в профессиональной среде туристиче-
ского дела на основе модернизации информационного обеспечения 
специалистов туристической отрасли.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, информационное 
обеспечение специалистов отрасли, коммуникационное взаимодей-
ствие специалистов.

V. G. Pimenov, postgraduate student, Kyiv National University of Culture 
and Arts, Kyiv

inForMation rEsoUrcEs oF toUrisM: ProBLEMs anD WaYs 
oF oPtiMiZation
The article deals with the development of information industry resources 
in tourism business. The analysis of the main components of professional 
information resources in tourism industry is carried out. The author 
describes modern approaches to organizing information interaction 
of experts in the professional environment. The paper studies the 
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optimization methods of communication interaction in the professional 
environment of tourism business on the basis of modernization of 
information support of tourism industry experts.
Key words: professional communication, information support of industry 
experts, communication interaction of experts.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку туристичного біз-
несу характеризується активним залученням інноваційного світового 
та європейського досвіду, упровадженням вітчизняних конкуренто-
спроможних технологій. Необхідною умовою ефективної професійної 
комунікації у  сфері туристичної справи є оперативне інформаційне 
забезпечення фахівців, формування професійного інформаційного се-
редовища. Отже, вивчення стану та визначення способів модернізації 
галузевих інформаційних ресурсів туристичної справи потребують 
розгляду й обговорення.

Актуальність дослідження проблеми формування системи галузе-
вих інформаційних ресурсів зумовлена комплексними дослідженнями 
та різноаспектними науковими публікаціями у  сфері. Масштабність 
і  державне значення науково-дослідної діяльності з  питань пошуку 
новітніх форм і  методів інформаційного забезпечення фахівців ві-
дображає реалізація проекту формування інтегрованого галузевого 
інформаційного ресурсу. Концепцію створення інтегрованого ресурсу 
розроблено з  метою «відображення структури знань з  питань педа-
гогіки й  освіти та забезпечення однакового доступу до нього всім 
учасникам освітнього процесу незалежно від їхнього статусу й місця 
перебування» [3, с. 83].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна трансформація 
галузевих інформаційних ресурсів зацікавлює багатьох дослідни-
ків: М. Желєні, В. А. Квартальнова, М. В. Єфремова, А. В. Левкова, 
С. В. Мельниченко, Г. А. Папирян, Г. П. Галузинського, М. М. Скопень, 
Т. І. Ткаченко, Ф. Уллаха, М. Хаммера та ін. Вони дослідили питання 
сутності туризму, його форми й  види, розкрили основи економіки 
туризму в контексті галузі, схарактеризували туристський ринок, ме-
ханізм його функціонування, тему новітніх інформаційних технологій 
та ефективні комунікації, які забезпечують активний розвиток ринку 
міжнародного туризму. Наприклад, М. Желєні розглядала аспект роз-
витку технологій у туризмі, акцентувала на тому, що посилення ролі 
інформації в туризмі супроводжувалося виникненням різноманітних 
технологій. Науковці надали практичних рекомендацій щодо модифі-
кацій організаційних структур управління туристичними підприєм-
ствами та системою менеджменту в цілому під впливом інформацій-
них технологій. Не досліджено питання, що стосуються використання 
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новітніх інформаційних технологій туристичними фірмами, особли-
востей професійної комунікації фахівців.

Мета статті  — теоретично узагальнити результати вивчення 
особливостей професійної комунікації фахівців, охарактеризувати 
основні комунікаційні канали та розробити напрями вдосконалення 
інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців у ту-
ристичному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах євроінтегра-
ційного процесу актуальності набувають потреби в  інформаційних 
ресурсах, які зумовлюють проблеми управління, вимоги до системи 
компетенцій персоналу, приклади інноваційних рішень підвищення 
якості обслуговування клієнтів. До дискусій щодо впровадження 
нової техніки, новітніх технологій долучається професійна спіль-
нота туристичної галузі, саме тому вільний доступ до інформацій-
них ресурсів професійного середовища, їх популяризація набувають 
державного значення. Інформаційні ресурси галузі, відображаючи 
професійні знан ня, досвід оптимальної й ефективної діяльності у цій 
сфері, стають необхідним підґрунтям для її розвитку та реформу-
вання. Професійна інформаційна взаємодія відбувається завдяки га-
лузевим інформаційним ресурсам під час професійної комунікації. 
Існує немало термінологічних визначень поняття «комунікація». Девіс 
Кеннет зазначає, що «<…> слова «комунікація» та «суспільство» ма-
ють одні й ті самі індоєвропейські корені «ko» та «mei», які дослівно 
означають «разом» та «зміна»». 

Суспільство  — це група людей, які «разом змінюються». Спілку-
вання надає можливості суспільству змінюватися, водночас консолі-
дує його під час змін [4, с. 26]. Саме зміни в суспільстві є результатом 
комунікації, під час якої передаються значення, суспільно важлива 
інформація. Розглядаючи професійну комунікацію, виокремлюємо 
найважливішу складову — передачу професійних знань у процесі ко-
мунікації, інформаційної взаємодії фахівців. У  трактуванні терміна 
«професійна комунікація» у більшості визначень у науковій літературі 
галузевого спрямування домінує розуміння професійної комунікації 
як процесу передачі управлінської та виробничої інформації. Тому 
слід звернутися до визначення поняття «професійна комунікація», 
сформульованого В. Сошинською. Вона зазначає, що професійна 
комунікація є специфічною формою групових соціальних відносин, 
за яких і  здійснюються обмін інформацією та професійна взаємодія 
фахівців тієї або іншої сфери діяльності для виконання поставлених 
науково-виробничих завдань і досягнення необхідних науково-прак-
тичних результатів [14, с. 17]. 
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Професійна комунікація в  галузі туристичної справи відбува-

ється в  професійному інформаційному середовищі, яке становлять 
виробничі, наукові та навчальні видання, статті збірників наукових 
праць, фахових періодичних видань, публікації матеріалів науково-
практичних конференцій, автореферати дисертаційних досліджень 
тощо. Ефективна професійна комунікація допомагає підтримувати 
необхідний рівень якості організації й реалізацію всіх видів діяльності 
в цій галузі. Відповідно, ефективність комунікації зумовлена якістю 
професійних інформаційних ресурсів, які використовують фахівці. 
З  метою прогнозування можливих способів модернізації інформа-
ційного забезпечення вивчено стан професійних інформаційних ре-
сурсів туристичної галузі й підходів щодо організації інформаційної 
взаємодії фахівців у  сучасному професійному середовищі. Концеп-
туально важливим під час розробки проекту цього дослідження був 
висновок В. Сошинської: «<…> ключовим каналом формальної про-
фесійної комунікації в різні періоди є комплекс фахових періодичних 
видань» [14, с. 17]. Це питання вивчалося за допомогою моніторингу 
інтерв’ювань викладачів та професорського складу університетів 
Києва, котрі здійснюють підготовку фахівців готельно-ресторанної 
справи. З’ясовано, що фахові періодичні видання виконують суспільну 
функцію поширення професійних знань, презентації успішного до-
свіду готельно-ресторанного бізнесу, максимально повно інформують 
спеціалістів про нові технології, розміщують на сторінках поради екс-
пертів з підвищення конкурентоспроможності підприємств означеної 
сфери обслуговування. 

Для якісного моніторингу використання галузевих видань про-
аналізовано журнали та газети туристичної справи. Завдання «Укра-
їнської туристичної газети»  — популяризувати позитивний досвід 
туристичного бізнесу серед фахівців ринку й  любителів туризму. 
Крім того, це видання  — конкурс, як комунікаційний майданчик, 
допомагає знайти «точки дотику» в  трикутнику «влада  — турбіз-
нес  — туристи», що сприяє стабільному розвиткові ринку. Цікаві 
статті в рубриках «Туристичні новини», «Турбізнес», «Особи турбіз-
несу», «Право», «Країнознавство», «Маршрут», «Tourstile», «Гроші», 
«Зірки». UTG допомагає професіоналам турбізнесу зорієнтуватися на 
туристичному ринку, ознайомитися з новинами й ситуаціями в кон-
курентів. Інформує про нові курорти, готелі, провідні компанії та їх 
керівників. Туристи дізнаються, яким чином захищати свої права, 
оптимально витрачати гроші на відпочинок, які види подорожей є 
на ринку та як краще подорожувати. Різноманітний і  пізнавальний 
розділ «Країнознавство» цікавий любителям подорожей. У випусках 
журналу розглядаються стратегія й тактика на ринку, використання 
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новітніх технологій у туристичному бізнесі. З 1997 р. виходить друком 
журнал, який популяризує найкращий світовий професійний досвід 
галузі — «Странник» (50 тис. примірників). Це видання, призначене 
для повного охоплення аудиторії, зважає на інтереси заможного насе-
лення Києва й нині є ідеальним рекламоносієм серед друкованих ЗМІ. 
Зміст журналу для зручності читачів умовно поділено на кілька роз-
ділів, основний складається з рекламних матеріалів, поданих блоками 
різних розмірів. Розділ оголошень містить інформацію про тури  — 
це невеликі оголошення та реклама особливих розмірів, відмінна від 
основного розділу. Уся інформація розміщена за рубриками. Розділ 
«Рубрикатор» виокремлено. У  ньому, крім переліку країн, напрямів 
і видів туристичних послуг, зазначено назву й телефон фірми, пред-
ставленої в журналі, сторінки, на яких розміщена інформація, що до-
зволяє максимально швидко підібрати тур, що зрівнює рекламодавців, 
незалежно від того, на якій сторінці розміщена реклама. Редактори 
в кожному випуску нового видання газети підкреслюють: оптиміза-
ція процесів розвитку професійних інформаційних ресурсів дозволяє 
інтенсифікувати інформаційну взаємодію між спеціалістами галузі 
з метою обміну професійними знаннями та досвідом практичної ді-
яльності, сприяє формуванню необхідних комунікаційних компетен-
цій фахівців. 

Розглянемо професійні інформаційні потреби фахівців турис-
тичної справи. Для вивчення цього питання ретельно проаналізо-
вано анкети студентів, розроблені за допомогою інтернет-ресурсу, 
з  метою поліпшення інформаційного забезпечення цієї галузі важ-
ливо з’ясувати, які фахові періодичні видання використовують май-
бутні спеціалісти. Більшість респондентів (74%) назвали журнал 
«Гостиничный и ресторанный бизнес». Відповідь «Так» на запитання 
«Чи користуєтеся Ви електронними інформаційними ресурсами для 
професійного розвитку?» надали 100% респондентів, а  як найкращі 
відзначили блоги українських рестораторів, бізнесменів-готельєрів, 
ресторанних критиків. Серед видів інформаційних ресурсів названі 
й електронні каталоги бібліотек (95%), рідше згадувалися реферативні 
бази даних (74%). Аналіз анкет засвідчив необхідність дослідження та 
характеристики англомовних галузевих періодичних видань, доступ-
них українському користувачеві. У  розвинених країнах світу, допо-
внюючи одна одну, відбуваються зміни в інформаційних технологіях 
і туристичному бізнесі, на відміну від України, де такі перетворення 
характеризуються незлагодженістю.

Процес упровадження інформаційних технологій у  діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері туризму характеризується певними 
проблемами. 1. Нерозвинені комунікації. Більшість сайтів туристичних 
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підприємств використовуються як інформаційно-рекламний канал, 
який надає актуальну інформацію, що постійно оновлюється. 2. Недо-
статнім є рівень підготовки менеджерів з інформаційних технологій, 
низька інформаційна грамотність. Основна проблема встановлення 
програмного забезпечення туристичних підприємств, крім технічних 
питань, — це недостатня кваліфікація персоналу. Навчання співробіт-
ників або наймання професіоналів потребують додаткових фінансів; 
не всі туристичні підприємства можуть утримувати в штаті фахівців 
з  інформаційних технологій. 

Більшість туристичних фірм надають неповну інформацію клієн-
там на своїх сайтах щодо місця розташування готелю або пансіонату, 
також інформація про вартість послуг нерідко застаріла та неточна. 

Значні недоліки є в системі бронювання та резервування готельних 
номерів. Найбільшого поширення набула система резервування но-
мерів, коли турист винаймає номер у готелі, але не знає назви цього 
готелю до приїзду. Така система в різних операторів називається по-
різному: ROULETTE, TEZ-EXPRESS, Global Distribution System (GDS) 
тощо. Багато операторів надають перевагу системі бронювання, тому 
що вона дозволяє економити гроші на поїздку та проживати в ком-
фортному готелі, але найчастіше результат не виправдовує сподівань 
туриста. Крім того, нерозробленість державної електронної системи 
забезпечення суб’єктів туристичної діяльності оперативною інфор-
мацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи тощо.

Висновки. Фахові періодичні видання засвідчують успішний до-
свід ведення готельно-ресторанного бізнесу, виконують суспільну 
функцію поширення професійних знань, максимально повно інфор-
мують спеціалістів про нові технології, розміщують на сторінках по-
ради експертів з  підвищення конкурентоспроможності підприємств 
цієї сфери обслуговування в Україні. Цікавою для професіоналів може 
бути аналітична характеристика контенту англомовних видань, які є 
в  інформаційному професійному середовищі в Україні.

Існують кілька значних недоліків, що впливають на роботу та за-
гальне враження про готель, пансіонат або ресторан: нерозвинені 
комунікації, недостатній рівень підготовки фахівців, відсутність ін-
формації про розташування об’єктів, систему бронювання. Удоско-
налення інформаційних ресурсів галузевого спрямування дозволить 
спростити алгоритм доступу до масивів інформації та сприятиме 
обміну знаннями між представниками сфери туристичного бізнесу. 
Водночас, взаємодія між фахівцями через обмін знаннями засобами 
професійних інформаційних ресурсів здатна підвищити рівень їхньої 
професійно-комунікативної компетентності.
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Нині неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу 

без упровадження й застосування новітніх інформаційних технологій. 
Саме їх застосування на практиці забезпечує дотримання суб’єктами 
туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюю-
чих вимог, що формують якість туристичних послуг. Таким чином, 
виявлення основних проблем туристичного комплексу засвідчує до-
цільність розробки цільової програми розвитку інформаційних тех-
нологій у  діяльності підприємств туристичної сфери, яка дозволить 
поліпшити чинну систему використання різноманітних видів інфор-
маційних технологій з урахуванням комплексу заходів та сприятиме 
розвиткові нових механізмів державного регулювання в цій сфері.

Перспективи подальших досліджень. Аналіз проблем розвитку 
та способів оптимізації інформаційних ресурсів туристичного бізнесу 
виявив нагальну необхідність модернізації професійних інформацій-
них ресурсів туристичної справи. У  наступних статтях розглянемо 
теоретичні та практичні аспекти використання PR-технологій у  су-
часному туристичному комунікативному просторі, проаналізуємо 
основні складові професійних інформаційних ресурсів туристичної 
галузі та сучасні тенденції й  перспективи розвитку PR-технологій 
у сфері туризму.
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inForMation rEsoUrcEs oF toUrisM: ProBLEMs anD WaYs oF 
oPtiMiZation
The aim of this paper is to conduct theoretical generalization of the results 
of studying the features of professional communication of experts, the 
development of proposals for the use of new information technologies 
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by travel agencies; the characteristic features of the main communication 
channels and developing evidence-based directions of improvement of 
information support of professional communication of tourism staff. The 
article deals with the development of information industry resources in 
tourism business.
Research Methodology. The relevance of the study on forming the 
system of information resources is confirmed by a number of different 
aspects and enabled comprehensive studies and scientific publications 
in the field. The scale and importance of public research activity on the 
search of new forms and methods of information provision reflects the 
project experts forming an integrated industry information resource.
Results. The analysis of the main components of professional informa-
tion resources in tourism industry is carried out. The paper studies the 
optimization methods of communication interaction in the professional 
environment of tourism business on the basis of modernization of in-
formation support of tourism industry experts. The study revealed the 
urgent need to modernize professional information resources of tourism 
business. The involvement of European business experience puts the 
priority integration of the English professional periodicals in the system 
of information resources of tourism industry.
Novelty. The author raises the issue of modern approaches to organiz-
ing information interaction of experts in the professional environment.
The practical significance. The paper may be of a particular interest to 
the specialists in tourism business and can also be used for further study 
of the issue.
Key words: professional communication, information support of industry 
experts, communication interaction of experts.

Надійшла до редколегії 05.01.2017 р.



ПРАВИлА ОФОРмлЕННЯ АВтОРсЬКИХ ОРИГіНАліВ ДлЯ НАУКОВИХ 
ЗБіРНИКіВ тА УмОВИ ЇХ ОПУБліКУВАННЯ

Статті до публікації в збірнику автор подає у двох форматах: надруко-
ваний на принтері текст та текстовий файл на електронному носієві (USВ-
накопичувач «флешка»).

Зміст має відповідати профілю збірника. Обсяг статті зі списком літе-
ратури має становити 0,5 друк. арк., тобто 12 стор. тексту, надрукованого 
через 1,5 інтервали на аркушах стандартного (А4) формату.

Рукопис українською мовою подається в 1 примірнику, надрукованому 
на білому папері з однієї сторони аркушу (формат А4).

Розмір шрифту (кегль) — 14. Шрифт «Тіmеs». Береги по 25 мм.
Таблиці, графіки, формули, ілюстрації тощо виконуються у форматі 

сторінки А5 (бажано в графічних форматах).
На першій сторінці статті зазначаються індекс УДК (по лівому краю), 

ініціали та прізвище автора в називному відмінку (з нового рядка по право-
му краю), науковий ступінь, учене звання, посада, повна назва організації, 
де працює автор, місто, e-mail адреса, бажано номер orcid. На наступних 
рядках  — назва статті; анотація, ключові слова українською мовою. Далі  
зазначити всі відомості про автора, назву статті, анотацію й ключові слова 
російською та анлійською мовами (анотації — не менше 50 слів, 600–800 зна-
ків, ключові слова — не менше 3 і не більше 10).

Основний текст статті повинен мати такі необхідні елементи: поста-
новка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета статті, ви-
клад основного матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших 
досліджень. Заголовки підрозділів статті виділяються жирним шрифтом. 
Після назви підрозділу статті ставиться крапка і продовжується текст самої 
статті.

Список використаних джерел виконується мовою оригіналу в алфавіт-
ному порядку, має наскрізну нумерацію. Подається транслітерація україн-
ських і російських джерел латиницею.

З нової сторінки — резюме статті англійською мовою (обсяг — 
250 слів або 1600–1700 знаків).

Статті підлягають редагуванню. На кожну статтю має бути рецензія.
Рукопис авторові не повертається.
Умови опублікування платні. Якщо автор не дотримуватиме хоча б од-

ного правила оформлення, стаття не публікуватиметься.



Наукове видання
Scientific edition

Вісник Харківської державної академії культури
Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture

Серія: Соціальні комунікації
Series: Social Communications

Збірник наукових праць
Scientific Papers

Випуск 50
Issue 50

Редактори:
Л. Ф. Торбовська

А. А. Троян

Художній редактор
І. Р. Акмен

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш 

Підписано до друку 20.02.2017 р. Формат 60х84/16.
Гарнітура «Times». Папір для мн. ап. Друк. ризограф.

Ум. друк. арк. 13,25.  Обл.-вид. арк. 13,05. Наклад 500 пр. Зам. №

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4

Друкарня ТОВ Видавництво «ТІМ ПАБЛІШ ГРУП»
Україна, 61124, м. Харків, пр. Гагаріна, 129


