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Розділ I

ІН ФОР МА ЦІЙ НО-АНА ЛІ ТИЧНІ СТРУК ТУРИ 

БІБ ЛІ О ТЕКИ ЯК ІНСТРУ МЕНТ ВВЕ ДЕННЯ 

В СУС ПІЛЬ НИЙ ОБІГ НАУ КО ВИХ ЗНАНЬ
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УДК 021. 8. (477) + 027. 081 (477)
Олександр ЧЕ ЛАК, 
заввід ділу депар та менту Ради 
наці о наль ної без пеки і обо рони Укра ї ни

Роль і місце біб ліо теч них сис тем 
у забез пе ченні наці о наль ної без пе ки

Стаття при свя чена висвіт ленню ролі біб лі о тек як уні вер саль них інфор ма цій-
них центрів у фор му ванні наці о наль ного інфор ма цій ного прос тору, забез пе ченні 
інфор ма цій но-ана лі тич ного супро воду дер жав ного управ ління у питанні зміц-
нення наці о наль ної без пе ки

У наш час тоталь ної інфор ма ти за ції біб ліо течна справа набу ває 
нового зна чення. Адже сьо го дні біб лі о тека є не тільки міс цем збе рі гання 
інте лек ту аль них та куль тур них над бань сус піль ства, а й інсти ту том, що 
ефек тивно впли ває на про цеси науки, освіти, соці аль ного роз витку, еко-
но міки та культури.

У сьо го дні шнь ому гло ба лі зо ва ному світі інфор ма ційна скла дова 
набу ває дедалі біль шого зна чення. Дер жава, що не бере участі у фор-
му ванні інфор ма цій ного прос тору, пере тво рю ється з суб’єкта на об’єкт 
полі тики. А це є сер йоз ною загро зою для існу вання самої дер жави. 
У забез пе ченні наці о наль ної без пеки дер жави чітко виді ля ється спе ци-
фіка забез пе чення інфор ма цій ної без пеки. Вона знай шла від о бра ження 
в Зако нах Укра їни «Про основи наці о наль ної без пеки Укра ї ни» [1], 
«Про кон цеп цію наці о наль ної про грами інфор ма ти за ці ї» [2], «Про наці-
о нальну про граму інфор ма ти за ці ї» [3], а також у Стра те гії наці о наль ної 
без пеки Укра їни, яка затвер джена ука зом Пре зи дента [4].

Про блема фор му вання наці о наль ного інфор ма цій ного поля в забез-
пе ченні наці о наль ної без пеки в умо вах гло ба лі за ції при вер тає увагу 
бага тьох зару біж них і віт чиз ня них нау ко вців. Без по се ред ній вплив на 
цей про цес зов ніш ніх і внут рі шніх чин ни ків, у тому числі полі тич-
ної обста новки у світі, наяв ності потен цій них зов ніш ніх і внут рі шніх 
загроз, стану і рівня інфор ма цій но-ко му ні ка цій ного роз витку кра їни, 
внут рі шнь о по лі тич ної обста новки в дер жаві було висвіт лено в пра цях 
М. Га ламби, В. Пет рика [5], Т. Іва нець [6], О. Крю кова [7], В. Бон да ренка, 
О. Лит ви ненка [8], О. Мо ро зова [9] та інших.

Утім, роль біб лі о тек як уні вер саль них інфор ма цій них центрів 
у цьому про цесі зали ша ється недо ста тнь о вивче но ю. Отже, висвіт ленню 
окре мих аспек тів саме цього питання при свя чена дана стаття. За ува-
жимо, що активне фор му вання наці о наль ного та при сут ність у сві то вому 
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інфор ма цій ному прос торі почи на ється з нако пи чення, обробки та вико-
рис тання інфор ма ці ї. 

І тут варто заува жити, що біб лі о теки Укра їни є на сьо го дні най біль шими 
нако пи чу ва чами та збе рі га чами інфор ма ції, що зафік со вані в дру ко ва них 
дже ре лах та інших носіях. До інфор ма цій них ресур сів Укра їни нале жить 
понад 1 млрд оди ниць біб ліо теч них фон дів. Для їх роз криття вже сьо го дні 
вико рис то ву ється понад 100 елект ро нних баз даних. Так, елект ро нні бази 
даних нових над хо джень ведуться в усіх біб лі о те ках загаль но дер жав ного 
рівня, біль шості облас них уні вер саль них нау ко вих біб лі о тек, 20  % юнаць-
ких та дитя чих біб лі о те к. Укра ї нська біб ліо течна сис тема – це тисячі біб лі-
о тек майже в кож ному насе ле ному пункті країни.

Та кий вели чез ний обсяг інфор ма ції є твер дим ґрун том для реа лі за-
ції кон сти ту цій них прав гро ма дян на доступ до інфор ма ції, а це у свою 
чергу є одним з основ них напря мів дер жав ної полі тики з питань наці-
о наль ної без пеки Укра їни в інфор ма цій ній сфері, визна че них зако ном 
про основи наці о наль ної без пеки Укра їни та Докт ри ною інфор ма цій ної 
без пеки України.

Не менш важ ли вою дер жав ною спра вою є ана ліз тих маси вів інфор-
ма ції, що цир ку лю ють сьо го дні в інфор ма цій ному прос торі кра їни та 
світу. І тут ми також бачимо знач ний вне сок біб ліо теч ної сис теми – це 
її моні то рин го вий та інфор ма цій но-ана лі тич ний потен ціал, який базу-
ється на вели кій архів ній базі та досяг ненні нау ко во-тех ніч ного про гресу. 
Заді явши цей потен ціал повною мірою, зміц нивши мате рі аль но-тех нічну 
базу та ство ривши при біб лі о те ках інфор ма цій но-ана лі тичні та моні то-
рин гові центри можна не тільки мати широке уяв лення про ту чи іншу 
загрозу, а й ефек тивно їй про ти ді яти чи запо біг ти.

Су часне дер жавне управ ління потре бує ефек тив ного ана лізу існу ю-
чих обся гів інфор ма ції, що об’єк тивно від о бра жає всі аспекти роз витку 
укра ї нсь кої дер жав нос ті. З огляду на це, біб ліо течні заклади вже над а-
ють послуги з обробки зрос та ю чих маси вів нової інфор ма ці ї. Це пошук, 
від бір, пер вин ний ана ліз інфор ма цій них ресур сів, що від о бра жа ють 
акту альні питання сус піль ного роз витку та дер жав ного будів ництва, 
зару біж ний досвід з тієї чи іншої про блеми, і корисно було б і далі роз-
ши рю вати їх перелік. 

Окремо хочу заува жити на напрямі, пов’я за ному з питан ням зміц-
нення наці о наль ної без пеки в інфор ма цій ній сфері.

Су часні біб лі о теки набу ва ють іншого, більш висо кого, рівня сус піль-
ної зна чу щості, ефек тивно вико рис то ву ючи наявні ресурси для роз’яс-
нення різ ним кате го ріям гро ма дян питань щодо функ ці о ну вання влад-
них струк тур, інфор му ючи про зміст полі тич них про це сів, забез пе чу ючи 
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інсти тути гро ма дянсь кого сус піль ства та засоби масо вої інфор ма ції 
досто вір ною та опе ра тив ною інфор ма ці є ю.

Ця функ ція, що при та манна сучас ній біб ліо теці, дає змогу істотно 
ніве лю вати ще одну загрозу наці о наль ній без пеці в інфор ма цій ній сфері, 
а саме: мані пу лю вання сус піль ною сві до містю шля хом поши рення 
недо сто вір ної, непов ної або упе ре дже ної інфор ма ці ї. І тут варто зга дати 
про затвер джену Пре зи ден том Укра їни в липні цього року Докт рину 
інфор ма цій ної без пеки Укра їни, основ ним роз роб ни ком про екту якої 
був апа рат Ради наці о наль ної без пеки і обо рони України. Ура хо ву ючи, 
що інфор ма ційна скла дова є як окре мою сфе рою, так і супро во джує всі 
інші сфери жит тє ді яль ності особи, сус піль ства і дер жави, Докт рина 
чітко визна чає пере лік загроз інфор ма цій ній без пеці за кож ною зі сфер. 
І однією з потен цій них і вод но час реаль них загроз наці о наль ній без пеці 
в соці аль ній та гума ні тар ній сфе рах Докт рина визна чає загрозу від ста-
вання рівня роз витку укра ї нсь кого кіне ма тог рафу, кни го ви дання, кни-
го роз пов сю дження та біб ліо теч ної справи від рівня роз ви ну тих держав. 
З метою запо бі гання цій загрозі та для під ви щення рівня забез пе чення 
біб ліо теч ного ком плексу Докт рина перед ба чає кілька напря мів дер жав-
ної полі тики у сфері інфор ма цій ної без пеки Укра їни, серед яких:

– ін тег ра ція в між на родні інфор ма цій но-те ле ко му ні ка ційні сис теми 
та орга ні за ції на заса дах рів но прав ності, еко но міч ної доціль ності та збе-
ре ження інфор ма цій ного суве ре ні те ту;

– під ви щення кон ку рен тосп ро мож ності віт чиз ня ної інфор ма цій ної 
про дук ції та інфор ма цій них послуг;

– дер жавна під тримка віт чиз ня ного вироб ника інфор ма цій ної про-
дук ції;

– роз ши рення мож ли вос тей доступу гро ма дян до сві то вого інфор ма-
цій ного прос тору, зок рема до нау ко вої та нау ко во-тех ніч ної інфор ма ці ї.

У сучас ному бага то гран ному сус піль ному житті, у про це сах інфор-
ма ти за ції вини ка ють і набу ва ють роз витку інші важ ливі напрями 
діяль ності, що потре бу ють актив ної спів участі біб ліо теч них уста нов як 
сучас них сус піль них інфор ма цій них центрів.
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УДК 027. 54 (73) : 027. 081
Сергій ХОПЕРСЬ КИЙ, 
перший зас т. директора Дер жа вної інве ст иційної к ом панії

 О с обливості сучасн ог о введен ня в суспіл ьній о бі г 
 н ау ко вої інф орм ац і ї  (н а  п ри кладі ана ліз у досв і д у  
Б ібліотеки К онг ресу  С ША ) 

 У статті  розглядаються  схе м и  вв едення в суспільн у  пра кт ику резуль татів нові-
тніх  на ук ових роз робок, місце в них з агально на ціональ ни х бібл іо т еч но-інфо рм а-
ці йних ресур сів-компле кс і в (на при кл ад і Бібліот еки К онг ресу США і її Д ослідниць-
кої слу жб и) 

У п он ят ійному  апа раті с т атті  ви к ор истову ва т имуться в осно вн ому 
термін и  з  п обуту з аг аль ної с оц і ол ог і ї,  с  оціаль ного упра вління  і соціаль-
ної психо л о гі ї , осно вні з них: 

– особові, груп о ві , с  ус пільні і нт е р еси і потреби;
– р ів н і  соціал ьн о ї  ієр ар хії і рівні ухва ле нн я,  підгот овки і викон ання 

соціальн оз на ч ущих рішен ь; 
– і нс трумент и  і  т ех но логії  до і нф ор маційн ог о,  інфор ма ційног о та 

п остінформ а ці йного с успіль ства,  г  лоб ал ьні с о ці ал ь н і, соці ал ьно-
ін фор мацій н і,  м  а н іпулят ивні т е хноло г ії ;

–  г л обальн і, т  ра н снаціональ ні , наці он аль ні , міжрег іон альні,  
регіональн і , л  о кальні п роц ес и, інстр ум е нт и,  струк ту р и  й завдання;

– гро ма дя нське суспіл ьство, стан ово-елі т арне сусп іл ь с тво, тота лі та-
р н е суспіль ств о; 

– інстру менти і  те хн ол о гії соці альног о  у пр ав ління,  бізн есу, виро бн-
ицтва  т а  фінанс ування  с оц іал ьн о го / технічного  пр огресу,  інноваці йн і 
 ін с трумент и  т а  інфраст ру ктура;

– ек сп ертн е спі втов ар иство,  управлін с ьк а  с трата,  с  п ів тов ари ств о 
 ря д ових  к ор истувачів  ресурс ами й товар а ми; 

– науко ви й  пошук, нау ко во-технічний і соці ал ь ни й п рогре с,  т  ех-
нологі чна й соціальн а  ін новація, впров а дження резу л ьтатів н ау кової 
д ія л ьн ост і;

– інформаційно-анал іт ична діяль ність, аналіз соц іальних наслі дків 
іннова-ц ійної д і ял ьності,  г  лобальне інфо рм аційн е сере довище ,  і  нформа ційні 
техноло гії ( у тому числі  бібліо теч ні ) мас-мед іа ,  і  нформац ій ни й тиск тощо.

П ре дметом р о згляду в  ст атті є анал і з  зміни  те хн ологій й інфрастру-
кт ур и  впровадж ення в  практ ику  результа ті в науко вих д ослідж ень і зас-
но ва них на  ни х нових  со ці альних і  п р ом ис ло вих т ехнол о гі й –  тобто 
проц е с у  і ні ці ації соці ал ьних і  пр ом ислових і нн о ва цій .
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Ця змін а від бу валас я  і  ві дбуває тьс я пост ійно в процесі історич ного 
 р оз ви тку с ус пільних ф о рм а цій і пер ех оду від доі нду стріальн ого с ус-
пільства до  ін дуст рі ального  і  пос тіндуст ріал ьн ого або  ін фор маційного.  
У   межа х цього загаль ного прог р есу роз в ив алися і форм и  зв’язку 
н аукового п ошуку  з  в ир обницт во м і с оц іальним о нов ле нн ям , о  новлюв а-
лися та вдоск оналювалися їх мех ан і зм и й інстр ум енти. К  о нк ур енція  мі ж 
 т ак ими мех анізмами мала і має  місце  і сього дн і. Зла м  однієї  з  м од еле й 
переж ила вітч из н ян а  система базової науково-і нн ова ці йної д іяль ності, 
і нині  й д е пошук тран сформац ій но ї моделі  й  можли вого синт ет и чн ог о 
зразка , п ро  який під е мова нижч е. 

 
БАЗОВ А  СИСТЕ МА  Й  І НФО РМА ЦІ ЙН І  З В’Я ЗКИ
У поч атковому пун кт і будь-як ого інновац ій н ог о  процесу л еж ат ь комп -

л ек сні ( або  базові) техн оло гії на о сн ові вел иких ( націо наль них) 
бібліо те чни х установ і їх ц іл іс ни х  си стем о рганіз аційно-інформ а-
ц ійних з в’яз ків, що в пл и вають  н а  виробл ення н ац іонально ї і  гло бальної 
 на уково-техн ічно ї  і інн о ва ці йної пол іт ики . Т  об т о,  якщо г оворити  пр о 
і ннова ційни й  п роцес у роз ширювальному плані, мова йде про механізм 
побудови стратегічної системи збору аналізу й узагальнення інформації 
про результати наукового й науково-технічного пошуку та доведення 
цієї інформації до стра те гіч ного замов ника. Якщо роз гля дати весь нау-
ко во-ін но ва цій ний про цес, то базо вою його час ти ною можна назвати ту 
сис тему, яка є най ко рот шим шля хом про хо дження ком пакт ної і виві-
ре ної інфор ма ції про резуль тати нау ко вого пошуку від пер шо дже-
рела до місця ухва лення стра те гіч них управ лінсь ких рішень наці о-
наль ного і над на ці о наль ного масштабу.

Можна для наоч ності роз гля нути дві крайні моделі таких ком плекс-
них гло баль них систем:
Ра дянську (жорстко ієрар хічну, тота лі тар но-пла но ву) модель.
Аме ри канську (псевдо від криту, лібе раль но-рин кову мані пу-

ля тив ну) модель. Можна також гово рити про те, що об’єк тивно має 
місце в наш час пере хід з пер шої моделі в якусь третю, з вико рис тан ням 
досвіду або недо лі ків обох край ніх моде лей, а також загаль них сві то вих 
тен ден цій виник нення нових інно ва цій них інстру мен тів.

При кла дом пер шої з назва них може слу жити сис тема сукуп-
ності нау ко во-тех ніч них біб лі о тек і центрів (ЦІН ТІ–БН ТІ – сис теми 
СІ і ПДНТК за галу зями і вели кими індуст рі аль ними ком плек са ми), 
а також пла но вих орга нів із пря мим вихо дом на струк тури ухва лення 
вищих дер жав них рішень через два неза лежні кон тури подачі інфор ма-
ції  т. зв. «а ка де міч ний» і спе ці аль ний.
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При кла дом дру гої моделі ком плекс ної сис теми вве дення в побут 
резуль та тів нау ко во-тех ніч ної діяль ності є сис тема Біб лі о теки кон-
гресу США (Дослід ницька служба, сис тема пред став ництв БК, 
прямі і комер ційні зв’язки, нау кові і біб ліо течні зв’язки все ре дині 
кра їни і за кор до ном, кон такти із спецс луж бами та пря мий вихід 
на уряд). Усе ре дині цієї сис теми, як буде пока зано нижче, теж є місце 
спе ці аль ним «зак ри тим» інфор ма цій ним служ бам і при ват ним/сус піль-
ним струк ту рам. Але авто ри тет їх і екс пертні мож ли вості настільки 
нижчі, що значну час тину їх роботи сис тема здатна повністю погли-
нати, за винят ком окре мих еле мен тів пошуку екс клю зив ної нау ко во-
тех ніч ної інфор ма ції обо рон ного зна чення. Тут також можна гово рити 
про сис теми інфор ма цій ного дуб лю вання, але це швидше дуб лю вання 
все ре дині однієї струн кої сис теми. А Дослід ницьку службу кон гресу 
можна сприй мати як ще одну наці о нальну спецс лужбу, але більш витон-
чену і спе ці а лі зо ва ну.

Обидві ці моделі тісно пов’я зані з наці о наль ними фор мами орга ні за ції 
діяль ності влад них струк тур і влас ного роз у міння зов ніш ніх завдань, 
а також впливу гло баль них процесів.

Кожна модель фор му ва лася про тя гом деся ти літ і свого часу мала 
й част ково має пев ний рівень ефек тив ності. Усе ре дині кож ної з них як 
базо вий еле мент міс тить ся/фун да мен тальна нау ко во-біб лі о течна сис-
тема із вбу до ва ною сис те мою пер вин ного нако пи чення, ана лізу та дове-
дення до замов ника в кон цент ро ва ному вигляді резуль та тів нау ко вого 
пошуку. При цьому нако пи чення не є пасив ним, а тісно пов’я зано з наці-
о наль ною та між на род ною куль ту рою оцінки резуль та тів нау ко вого 
пошуку, порів няння його резуль та тів з попе ре дніми, кла си фі ка ції, стан-
дар ти за ції, нор му вання поня тій ного апа рату, харак тер ного для дис цип-
лі нар ного й між дис цип лі нар ного під ходу. Тра ди цій ність та інно ва цій-
ний харак тер як дві сто рони одного під ходу якраз і кон цент ру ва лися 
в нау ко во-біб лі о теч них маси вах і тех но ло гіях, а також у тех но ло гіях 
пер вин ного й уточ не ного нау ко вого ана лізу і кла си фі ка ці ї. Якіс ною 
харак те рис ти кою, спільною для обох під хо дів, також була наяв ність 
пря мого виходу прак тично у всі рівні соці аль ної і управ лінсь кої ієрархії.

Спро щені схеми орга ні за цій но-ін фор ма цій них зв’яз ків цих сис тем 
даються нижче.
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Громадськість

У чист ому вигляд і  жо дна з  ци х систе м  н е готу вала реальн и х держа-
вних рішень або бізн ес-про по з ицій,  а  л иш е  давал а в себічно  обґрун товані 
напрями рішення проблем,  прогнози й  оц і нки, які містил и і конкретні 
р ецепти, п  ід к азки а б о ана логії , вкл ючаюч и о ц інки суто кіл ь кісні .
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 Обидв і  сх еми не  б ул и дос ко н ал ими і їх е ле менти з авжди п р а цювали 
 з  п евними доп ус кам и. В «а м ерикансь кому в а рі ан ті » сист емні або трад и-
ці йні зв’я зки завжди  до повнюв ал ися експ ерт ними з в’яз ками, вклю ча ю ч и 
пост уп ов о елем е нт и механі зм і в громадянського суспільства .  Найбільш 
дина м ічно  останні м и рока м и  поч али роз в иватися т. з. «трис то ронні» (біз-
н ес – держав а – г ро мадсь кість або  РРР-співпр ац я). Не  в да ючись у п од-
р об иці нових п риватн и х (не  баз о ви х)  науково-в пр овадж увальних т ех-
но ло гій, м ожна прослід ку вати їх  в заємозв’язки з  приведеними базо вими 
н а  о снові їх місця в і нф ормаційній  і  управ л інсь к і й ієрар хії моде ле й, що 
і снують у с у часному  су спіль ст в і. 

Ни жче нав ед ена спроба с хе ма т ично зоб разити інфор маційно-ді яль-
ні сн і і ман іп уля тивні  зв’язки, х  ар актерні для а мерикан с ької науко в о-
бібліот еч но ї системи.

Скл а дн ість  зв’яз ків у на ве деній вищ е  с хемі  хар актериз у є  непросте 
завда ння о дночасного забезпечення  своб од и  і зручно сті д ос-
тупу в систему н а ук ової інформації і вихо д у  з  неї в узаг а л ьн е ному 
і  про ан алі зованому в игляді і нформ ац і ї  про її якісні характе ри стики 
і перспект иви з а ст осува ння. 
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Треба с казати  пр о  те,  щ  о така сис тема і нф ор маці йних зв’язків 
 ст в орю валас я  десят ирічч ями щ е  в доскон ал юв атиме т ься в умовах 
 ви н икн ення  ц ілого  ря д у нови х інно ва ці й них меха н ізмів б іл ьш ого 
масштабу.

Дл я  порів н яння  м ожна на ве сти с хему ана л ог ічних зв’я зків усеред-
ин і  п ерехідної м од елі суспіл ьства/ ек оном іки типу українсь ко ї , де 
 біль шіс т ь еко н ом і чни х і с ус п іл ьни х  суб’є ктів с амостійно п р от исто їть 
інформаційно м у тиску  зо внішн ього інфо рмацій ного с е редовища .

 

 ВЗАЄМ ОЗ В’Я ЗКИ Б А ЗОВИХ С ТР УК Т УР З ІНШИМ И  І ННО-
 ВА ЦІ Й НИ МИ  ТЕХНОЛ ОГІ ЯМИ ТА ІНФ Р АС ТРУКТ УР А МИ .

Для біль ш ч іткого р оз уміння  місця с тр ат егічних бі бл і от еч но-інфор-
маці йних рес ур сів у струк турі с о ціальних  і п ромис лових інно в ацій 
можна спр об ув ат и їх позиці он у вати в р яді інш и х  упровадж у ваних інст-
ру мен ті в та інф раструктур .

 О че видно, є  с енс клас иф ікувати і нс трументи та  і н фрастр у кт уру за 
місц е м  в інн о ваційному п ро цес і н а: 

– с п ец іальні (на рівн і глоб ал ь ни х т ехн оло гі й) ; 
– компле кс н і (повн ог о  або непо вн ого циклу);
–  ор га ні за ц ій н о-фінанс ові й управ лінсь кі;
– ін фо рма ційно-а на літичні;
– сервісні й л о кально  те хно ло г іч н і. 
До з аг альноде рж авних с тр у ктур  ініціювання й п росув ання 

 ін новаці й , до яких, окрім сист е м наук ов о-технічног о  о бмі н у , аналізу 
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 й  ін ф ормув а ння (у першу чергу н аціональ них наук ових бібліотек),  
 можна в іднест и ще  і мініст ер ств а і д еп ар таменти наук и  і  освіти,  
н  а йбільш і  ун іверситетсь к і  центри, дер жавні органи п ла нування і просу-
в а нн я інно ва ці й. Ці о рг а нізації п рийнято від носити до  спеціаль них або 
комп лекс них.

У ц іл ому під інфраст руктурою  ін новацій при йнято роз умі т и  щ е 
й інші с у куп ності підп ри ємств,  організаці й і о рга нів т а їх об’єднань , 
асоціацій  бу дь-яки х ф ор м  в ласності  і  підлегл ос т і,  які над а ють п о-
 сл уги із з аб ез печ ення інно в аційних  п роцесів (інфор ма ці й но-ана літичні,  
фінансові, конс а лтингові , м  аркетингові , комунікаційні,  ю  ридичні,  
о  світні т ощо ). 

Стр ат е гі чною мето ю створ ення таких струк тур, п  ідп риємств 
 і  об’єднань є , як прав ил о,  спр ияння п ід вищенню техн іч ного 
і  ор га нізаційного рівня існуючих соціаль н о-економ ічних утво рень 
і в ип ере джаючи й р озви ток сфери  ви соких  тех нологій н а баз і нов ітніх 
н аукових дос яг н ень.

 С еред скла д ових  ін нов а ці йної і нф р аструкт ур и  в  цілому  пр ий н ято 
виділ яти т акі тип и  ут во р ень, як: 

– р е гі они наук о вого/н ау к ово-техн ічн ого розвитку;
– технопол і си ;
– т ех н оп а рки (д ос лідниц ьк і,  технологічні, п  р омис ло ві , аграрні, меди-

чні й б іот е хноло гічні та  ін .) ; 
– н ау ково-техн ічні  ал ья нси;
–  ін но вац ійні центри;
– бізн ес-ін кубатори; 
– сп еціа л ьн і еко но мі чні зони;
– т ра нснац і ональні та м іж р егіонал ьні іннов ац ійні компан і ї  й об’єд-

нан ня . 
До інф ра с труктури і нновац і йн ого про цес у  можна  та кож від не сти 

і с ут о  підприємн иць к і структур и: 
– консо рц і ум и;
– концерни;
– кластери;
– холдинги;
–  фі на нс ово-промисл ові групи.
Усер е дині і в контакті з останні м и н ай частіше п р ацю ют ь спец іальні 

 фі н ансово-ін но вацій н і і про мо у то рс ьк і стр ук т ур и, що мають вла сні 
й парт не рські  ін телект уа л ьні ланк и: 

– венчурні  і риз ик ов і фонди; 
– с пе ціалі зо вані інве ст иц ійні ф он ди; 
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– інс титути і нв ес тиційного роз в итку і ком панії роз витку тери торій . 
У се р е дині моде лей р озвинутого громадянського суспільства, до яких 

належить насамперед американське суспільство, останні роки стрімко 
вини кали струк тури під тримки інно ва цій ного роз витку неуря до вого 
й неза леж ного харак те ру:

– ціль ові доб ро дійні фонди;
– гран тові орга ні за ції;
– при ватні й змі шані освітні і нау кові орга ні за ції;
– ін сти тути «біз нес-ан ге лів».

  Ус ередині к ожної з  і нновац і йних  ри нк ових структу р  м ожна 
в иді лити, о  крім  ос новної ціль ової п ідс тру кт ур и , ще й організац-
ійно-фінансо ви й  б ло к , а також т. з. інт електу ал ьний блок,  що 
в клю чає пошу ко в і та і нфо рм аційно-анал ітичні  під ро зділи або 
окре мих пра цівників-п рофесі оналів. Вони  здійсн юют ь облі к стра-
т ег ічних  нап рямів інно в аці йного р оз ви тку в з ов н ішньому сере д ов ищі, 
с  пи раючись н а інфор м ацію  баз ових  наукових,  н  а ук ово-аналітич них та 
інфо р-м ац ійних стру ктур наці о н ал ьного і г ло бальн ого масш таб у. 

Пра кт ика наві т ь пер ви нн ого пошуку й оцінк и  ін нов аційних 
п роекті в  починається з пош уку анал огів і під бору описів 
з агальних п р инципів  і можливих  по зитивних ефектів . При п ер-
шому ж п риміт ив ному автом ат изова-н ому пошуку в Інтер -
н ет і « ро бот-п о шу кач» за  ле ксико-с еманти чними  зв’язка м и  в иб ирає 
 якнайповніші бібліотеки даних – і с еред них у першу  ч ер г у сайти   



19

е л ектрон них б і блі от е к  і анонси б іб ліотечн о-ф о ндових орга нізаці й. 
Патентни й  і наук овий пошук, як  пра ви л о, поч и нається  з бібл іо те чних 
ф о ндів, фондів реф е ра тів наук ових роб і т  і  нау кових оглядів.

Формулювання пошу ко вих  завдань д л я груп к он курентно ї  розвідки 
кор по рацій (к люч ові слов а , б  азові  виз наченн я,  семан ти чні  ланцюж ки , 
і  ндекси п оходж ення, п  ос иланн я  н а  автор ство, наукові  ко л ективи 
тощо) також практичн о  зав жди спир ає ться на тради ці йні кла с иф-
ікатори б іб лі от еч них ф у нд ацій.  А втоматиз ов ані с и стеми пош уку 
і аналізу  пер ви нних інформ а ційних п ов ідомлень  пр о певні т ех нол огії 
та  новації комп онуються на базі поня тій ног о апарату,  щ  о впро ва дж у є-
т ься на прак т иц і  акаде мі чн ими та с пе ціальними б азовими нау ковими 
у ст анова ми .  Т ак звані  «пошу кові т ез ау р ус и » є най ц і нн іш и м інтеле кт-
у альним фун да ме нтом практично в сіх пошукових про гр ам-ро ботів.  
Т ут, крі м понятійного апарату , п  ра цю є  і так зва ни й  с тандар т из ований – 
норматив ний наук овий слов ник, а  також алго ритм пошук у скла д ання о г-
л яд о вих і рефе ра тивних д о кументів, з  а  ве л иким раху нком уся  ан а лі ти чна 
куль т ур а , р  епр ез ен т ована бібл іо течно-а на л іт ичною  пра ктикою.

Б ібл і от ек а Конг р есу США,  Дослідницька служба  Конгресу – техноло-
гії в пл иву на ухва ле ння націо нал ьних і г лобальних  уп р ав л інських рі-
ше нь .

Прод ов жу ючи тему пошу кових т ех но логій, можна так о ж  с пи ратися 
на при клад Біб ліо т ек и  Конгре с у й ДСК ( Дослідницька с лужба Конгре с у 
 СШ А ).

П ра кт ично  всі англ ом овні  пош ук ові с истем и  і нн оваційно-ціль ового 
ха- р актеру (а це біль ші сть  систем, які є н а с ьогодніш ні й  день)  бу д ую тьс я 
на пошук ов ій ,  інфор м ац ійній та а налітичній сист ем ах/ практиках, що 
з аст о со ву ються в  БК і її Дослідниц ькій службі.
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Бібліотека Конгресу США –Бібліотека Конгресу США –
інструмент держ.інструмент держ.

інформаційної політикиінформаційної політики

  І  це лише о дин  аспект в пл иву ДСК  н а гло бал ьне і нформа ц ійне т ова-
риство.

І СТОРИЧНА Д О ВІ ДКА
Д о сл і дн ицька  слу жба Конгресу США і сну є  в структурі Б іб-

л іотек и  К он гресу з 1 914 р. і при зна чен а для зад ов оле ння інфо р-
м ац і йних  п от ре б  чл енів К онгресу  при ухва ленні й під г отовці парл-
аментськи х рішень , рішень с п ец і ал ьних слу хань і комісій, а т а ко ж 
у роботі із зов ні шні м и структурам и США т а за кордоном. У ДСК на 
сьо год н ішній ден ь працю є приб ли зно 850 осіб , з  я ких п риб ли зно 700 
м  ають  пряме від но шення до під готовки  ін форма ці йних  до ку м ентів. 
Офіційний бюджет ДСК останніми роками к ол ивався в  межах 
80–120  млн дол.,  але є під стави  вважа ти , що насправді він біль ши й . 
Фахівці ДСК  щ орічно готують від  50 0 до 1000  спе ціальних і регу лярних 
д о кл аді в, від по відають при бл изно на  1 00 0 разо вих інфор маційних 
запитів  ко нгресменів і п ар ламентс ьк и х структур у д ень. У  ді яль ність 
ДСК  залуч ена  пр актичн о вся струк тура й інфор мац ій н і м ас ив и  Біб лі отеки 
Конгресу – най б ільшого  біб ліотечн о-г у ма н і тарного  цен тру в  с віті, його 
закордонні  предст авництва й о фі ці йн і партне ри.  Понад  60  % доповідей 
ПОЗОВ не п убліку ва л ися у від к р итій  пресі  в  пов ному о бсязі ніколи.
Х ар актерною особливістю анал ітичних докладів ПОЗОВ  полягає 

 в т о му ,  що в  різні роки від  2 5 до  50  % їх  н осять  прогност ичний  х ара ктер і 
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п р иб лизно така ж ч а стка міс т ит ь а на ліз  наслід кі в  соціальн их , 
технологічних і н а уко во-техні чних інноваці й.  З  розуміло,  що під час 
первинног о  а н алізу р инку іннова цій будь-як и й фах ів ець або екс-
пертна  орг анізація  пр ямо або побічно вик ори стовує  масив п ер в ин-
но ї інфо рм а ції, яка є в цих доповідях.
Ін шим н айв ажливішим а сп ектом впл иву ДСК н а  св ітовий інфор-

маційний та інно ва ці йний ринок є т ехнологія так званих « ціль ових 
п ро со чувань  інф ормації» в поєдн а нні з публіка ц іє ю «відкри тих » 
докладів, а  також ф ра г м ентів із «закрит их», при зн ач ених для 
в узьких експер тних кіл. 
Р озкри ття цих технологій в имагає д осить в еликого обсягу  виклад у,  

п  роте о ди н д осить с в іжий прик ла д застосуванн я  те хнологі й 
необхідно навести.

8 лют ого  2009 р. мер еж евий п ро ект WIKIL EA KS заявив  про дос туп-
ні сть у світо вій мереж і б е з  пе решкод,  оплати і  реєстрації 6 780 д  о повідей 
Дослі дниць кої слу жб и кон гр есу США,  більша ч астина  яких мала  різні 
с ту п ен і обм еж ення  до ступу . Пов ною мірою до цього велич езного 
масиву раніше мал и д оступ т іль ки ч лени Конг ресу США і вузьке к оло 
офіц ійних аме ри ка нс ьких уряд о вих експертів. Дат ув ання доповідей 
починалося з  бе резня 1 990 р.  і закін чу ва лося с ічнем  20 09  р. 

 У  світову м е режу «виті к» най б і л ьший масив  ін телектуаль н о ї 
продукці ї  в  іс торії л юдств а. Він стано вить при близно  90   %   з агальног о 
обсягу р обіт за  ос танні 10 років най біль шого у с віті унікаль н ог о ана-
літ и чн ог о центр у,  що працює  в  постійній і науков о  обґрунтова ні й 
аналі тич ній к уль турі. При чому за пів рок у, які минули з моменту 
 публік ації, ще ніхт о не пос тавив під  сумнів з міст цього « в ит о ку». 
Дискусії є л ише з при вод у  повноти й дост ові рн о сті окре ми х  д окумен т ів . 
Про в и со кий с тупін ь  достовірн ості п ер еважної  ча стини і нформа-
ц і йного масиву , щ  о  ви плесну лася у с ві то в у мер е жу , свід ч ат ь  дв а най-
 в ажл ивіші  чи нн ик и: 

Перев ажна ч астина  о публік ов аних д оповідей неоднор аз ов о 
 згадувал ася в різни х засоба х  і нформа ц і ї  або цитува л ася у  ві дкрит ому 
друці (у т. ч. елект рон ний). Переважна частина доповідей має пер-
ех ресні  пос и лання на  різні від кр иті і профе с і йн і джере ла , доступн і 
 е кспер там  і ті, що циркул ють в елект рон них м ере жах, вклю ча юч и Біб-
л іо теку К онгресу та  оф іц і йні в и да ння (п р ес-релізи ) адміністр а ції С ША, 
документи фондових  на уко вих прогр а м за  уч а ст ю сам о ї  БК і ДСК . 

Т а ко ж згад уєт ься про науково-фонд ову дія л ьність Біблі отеки 
Конгресу С ША і Д С К ,  яка тако ж  зн ач ною мірою п о в’язана  з  ви вченням 
п е рс п ектив техн о логіч них і соціаль них іннова ці й .



Пове рт аю чись д о    лютневого « витоку»  я  к  елемента глоб аль ної 
 інформ аційної тех нології,  х  отілося  б дати  оцінку цьом у явищу таки м 
чином.

Знач ущість події відк риття  архівів ДСК  полягає ще і в т о му , що таки й 
вели кий обсяг при клад них текс тів є ідеаль ни м  о б’єктом дос лідження н а 
 пре дм е т  в иявленн я  методоло гічни х,  а,  зре штою, з аг ал ьносвітог лядних 
п ід х одів, якими кори ст у єт ься най б іль ши й у світі а нал іт ичний ц ен тр .

 Ц і інформ ац ійн о-техно ло гічні ,  ф  іло софськ о-ме тодологічні і світо-
глядні під ходи  формуют ьс я всередині Б К і ДСК уже  ма йже 10 0  р  оків 
ч ерез  традиц ії , с  падкоєм ність і внут р ішню сист ем у  під готовки аналіти-
чних  кадрів Б К,  зд ійснюють безп ос ередн і й вплив на у хвалення управ-
лінських ріш ен ь вищо г о  рівня в н ай біль шій к ра їні світ у,  я ка є лідеро м 
 формування глобальної люд с ьк о ї  цивіліза ці ї .
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УДК 021 (477) + 027.02 (477)
Валерій ГОРОВИЙ,
д-р іст. наук, заст. генерального директора НБУВ  

Б іб лі отеки як сучасні центри укра їнсько ї 
і нформ ат и за ці ї

У статті  й деться про а ктуальні  пр о блеми інформатиза ції в Україні т а  з нач ення 
 біб лі оте чних у ста нов у вдос ко наленн і  в ик ор ис тання  ін ф ормаційних  ресурсів 
в інтер есах нац іо н ал ьного роз ви тк у .

В   ум овах переходу д о  і нф ор ма цій ного етапу  р оз ви тк у суспіль-
ст в а (цей  процес х а ра кт ер изується р е алізацією с тр атегічн и х  пл а нів 
інфор ма тизації в  Україн і ) продук ов ана в суспіл ьс тв і  інфор мація має 
 бу т и якіс но ю,  о  перативною і  відпов ід ати потре бам р озв итку с у сп іль-
 с тва. Якіст ь  нової і нф ормації  виз начається  а дек ватністю  в ідобра жених 
 пр оцесів д ійсності у з іставленні зі зміс том напрацьо ваних рані-
ш е,  перевір ених  пра ктикою і нф орм аційних  рес ур сів. Тра ди ц ійно такі 
 ресурси  зб ерігаютьс я в бібліо течних,  архів них, музейних уст ан о вах, 
а також у сховищах, базах даних установ та колективів, що займа ються 
вироб ницт вом інфор ма ці ї. Вони вико рис то ву ються в сус піль ному 
вироб ництві інфор ма ції, у про цесі навчаль ної діяль ності та для інфор-
ма цій них обмі нів і вико рис тання на інфор ма цій них ринках.

За лу чення цих ресур сів до актив ного інфот во рення як доро го-
вказу, довід ко во-ме то до ло гіч ного ком по ненту, досвід ного ком по ненту 
у новому знанні під ви щує ефек тив ність сучас ного інфор ма цій ного 
вироб ництва, забез пе чує про цес само іден ти фі ка ції в вироб ни чій діяль-
ності в умо вах гло ба лі за ції, зміц нює наці о нальну тра ди цію в про ду ку-
ванні інфор ма ції і наці о нальну спе ци фіку її від о бра ження в гло баль-
ному інфор ма цій ному просторі.

Для ефек тив ного засто су вання наці о наль них інфор ма цій них ресур сів 
необ хідне вдос ко на лення від по від них мето дик у від по від ності зі спе ци-
фі кою сьо го дення. Серед основ них напря мів цієї діяль ності – уні фі ка-
ція інфор ма цій них ресур сів за фор мою їх вира ження, згідно з вимо гами 
сучас ності – оциф ру вання інфор ма цій них маси вів на всіх наяв них видах 
носіїв, роз ви ток коопе ра ції інфор ма цій них фон дів, баз даних, удо ско на-
лення мето дів управ ління цими маси вами, нала го дження сус піль но дос-
туп ної інфор ма ції про їх зміст, під го товка інфор ма цій ними пра ців ни ками 
від по від них ресур сів для най більш зруч ного вико рис тання замов ни ком, 
удо ско на лення дис тант них форм обслу го ву вання корис ту ва чів як пер-
с пек тив ний шлях роз витку й орга ні за ції вико рис тання інфор ма ції, 
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удо ско на лення діяль ності елект ро нних біб лі о тек та інших форм від кри-
того доступу до інфор ма цій них ресур сів, удо ско на лення сис теми пра-
во вого забез пе чення вико рис тання віт чиз ня них інфор ма цій них ресур-
сів Укра їни і в гло баль ному інфор ма цій ному прос торі. Роз ви ток цієї 
діяль ності здійс ню ється в інте ре сах укра ї нсь кого сус піль ства і потре бує 
усві дом ле ної дер жав ної під трим ки. У про цесі сус піль них пере тво рень 
у сучас ній Укра їні прин ци по вих змін зазнала вся сис тема напов нення 
загаль но ук ра їнсь ких соці аль них інфор ма цій них баз, змі ни лися знач-
ною мірою і їхні функ ції в сус піль ст ві.

За вдання про він цій ного інфор ма цій ного обслу го ву вання радянсь-
кого пері оду змі ни лися завдан нями забез пе чення суве рен ного дер-
жав ного будів ництва, наці о наль ного роз витку, доко рін них сус піль них 
пере тво рень на шляху демок ра ти за ції сус піль ства, транс фор ма ції соці-
а ліс тич ної за зміс том еко но міки в еко но міку рин кову, вирі шення масш-
таб них соці аль них про блем пере бу дов чого пері оду і т. д.

Усе це потре бує напов нення соці аль них кому ні ка цій і від по від них 
інфор ма цій них баз новою, сучас ною інфор ма цією, ство рення сис теми 
нових баз, нала го дження прин ци пово нової сис теми кана лів зв’язку 
між базами і гло баль ним інфор ма цій ним прос то ром, орга ні за ції нових 
струк тур, що спе ці а лі зу ються на обробці, збе ре женні, ана лізі і роз по-
всю дженні інфор ма ції, під го товці кад рів – інфор ма цій них пра ців ни-
ків різ них спе ці аль нос тей. Це насам пе ред покла дає нові завдання на 
сис тему біб ліо теч них уста нов, нау ко вих та інших центрів збе рі гання 
інфор ма ції загаль но сус піль ного зна чення і, від по відно, має зна хо дити 
постійну під тримку держави.

Сьо го дні зросла потреба в корис ту ванні інфор ма цією всіх рів нів 
склад ності в управ лінсь ких струк ту рах, від яких у нових умо вах вима-
га лося при йн яття само стій них, точ них і ефек тив них рішень. Нової 
орга ні за ції інфор ма цій ного забез пе чення потре бу вали рин кові пере-
тво рення. У зв’язку з демок ра тич ними пере тво рен нями в сус піль стві, 
швид кою роз бу до вою чис лен них полі тич них пар тій, появою знач ної 
кіль кості інших гро мадсь ких орга ні за цій, зрос та ють їхні інфор ма ційні 
запити, фор му ються інфор ма ційні бази цих струк тур і, від по відно, роз-
ви ва ється інфор ма цій ний ринок.

Сьо го дні із зрос тан ням запи тів на інфор ма цію в період пере ходу до 
пост ін дуст рі аль ного інфор ма цій ного сус піль ства, з долу чен ням до неї 
дедалі більш широ кого кола гро ма дян зрос тає потреба в удо ско на ленні 
загаль но сус піль них інфор ма цій них центрів, біб ліо теч них закла дів, 
у залу ченні до роботи в них ква лі фі ко ва них інфор ма цій них пра ців ни ків. 
Такі заклади мають стати посе ред ни ками між вироб ни ками і корис ту-
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ва чами інфор ма ції, між наяв ним у сус піль стві інфор ма цій ним ресур сом 
і соці аль ною струк ту рою, що на ньому базу є ться. При цьому біб ліо течні 
заклади від по ві да ти муть вимо гам сьо го дення, успішно вико ну ва ти муть 
роль основ них еле мен тів інфра струк тури з управ ління інфо ре сур сами 
сус піль ства за таких умов:

1) коли їхня тех ні ко-тех но ло гічна база забез пе чу ва тиме мож ли вість 
управ ління елект ро нними пото ками інфор ма ції;

2) коли вони змо жуть ефек тивно пра цю вати в гло баль ному інфор-
ма цій ному прос торі, від би ра ючи необ хідну укра ї нсь кому сус піль ству 
інфор ма цію;

3) коли ста нуть центрами над ій ного збе ре ження нової елект рон ної 
і п ер ев е-д еної з і нших н ос іїв у ф о рму еле к тр онної і нф о рм ації, стр у кт у-
р ов аної і н аді йно к ер ов аної;

4) к оли п ер ев ед ена в еле к тр онну ф о рму і нф о рм ація з ф о ндів б і бл і-
отек упро в адж ув ат имет ься в а кт и вний обіг, ств орю ючи єдині м ас иви 
з н овою, утв е рджу  ючи н апр аць ов ані п ок олі нн ями трад иції і нф о тв оре-
ння;

5) к оли  за  р ах унок план ом і рн ого компл е кт ува ння ф о ндів н овою і н-
ф о рм ац ією б уде від н о вл ено і змі цн ено вну тр ішні міжг ал уз еві зв’я зки, 
що спри ят имуть удоск он але нню всієї с и ст еми і нф ор м аці йних баз с у-
сп іл ь с тва;

6) к оли  біблі от е чні з акл ади зі свого б оку а кт ив із ують р об оту з д и ст а н-
ці йн ого о бсл уг ов ува ння к ор и ст ув ачів, від пр аць ов ув ат имуть техн о-
л огії, що з абе зп ечать під в ище ння ефе кт и вн о сті в ик ор и ста ння і нф о р-
м ації, з  о кр ема й шляхом ада пт ації до п отреб з ам о вн ика, з урах ува нням 
спец иф іки й ого спри йма ння, за анал ог ією з проц ес ами спі лк ува ння;

7) к оли біблі от е чні з акл ади роз п о чнуть процес входже ння на і нф о рм а-
ці йні р и нки як п о вн опр а вні с уб’є кти, що м оже м ати для них не л ише ф і-
на нс ове значе ння. Адже р инок – х ор оший і нд ик атор будь-якої д і ял ьн о сті;

8) к оли біблі от е чні з акл ади як з аг ал ьн ос у сп іл ьні і нф о рм аці йні центри 
стануть т акож центр ами п ер ед ов ого д осв іду, н  а ук ової д у мки, просв іти 
й осв іти для к ат ег орій гром адян, що д ол уч ают ься до с уча сних і нф о р-
м аці йних техн ол огій, та вводять їх у свій спосіб життя.

Х оча біблі от е чні з акл ади в Укр а їні, як і в усіх пос тс оц і ал і ст и чних кра ї-
нах, п  оч ин а ючи з най б іл ьших, сьогодні д алеко не від п ов ід ають с уча-
сним с у сп іл ьним в им огам до них як до і нф о рм аці йних, н  ау к ово-і н-
ф ор м аці йних центрів, о  днак оста нні д ес ят ирі ччя все ж д али п оштовх до 
ї хнь ого і ст о тн ого оно вле ння.

У зв’я зку з цим прав ом і рною в ид аєт ься клас иф ік ація п е вної ч а ст ини 
біблі от е чних з акл адів як г і бр и дних.
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Як спр ав е дл иво з азн ачає акад емік  О. С .  О н ищ енко, «с уч асна б іб ліо-
тека не пови н на зациклю ва т ис ь на одному в иді інфор ма ці ї – дру ко-
ваної , кни жкової. Оск ільки пере твориться на м у зе й. Сьогодні всі бібл і-
от еки м ают ь  справу  з  різ ними ресу рс ам и – рукопи сн ими, друко в а ними 
на п ап ері, на е лект ронних  н ос і ях . У н а йб л иж чій п ерсп ективі б ібл і-
от еки бач ат ься як досвідче ний “п ос е редник ” між майж е безмежним 
 по т оком інфор м а ці ї і користу ва чем.  Особ лива  ро л ь  відводитьс я 
 н ин і інформації п р о  і нф ор мацію, і  р ол ь б ібліот ек ар я в інфор-
м аційній р еволюції нев пинн о зрос тає» [1, 14].

Т аким чином,  ідеться не л ише про  створе нн я  е лектро нн и х верс і й 
матеріа лів і снуючих фондів  у б і бл іот еці, а й про  к ом плектув ання  но вою 
електр онною інформ ацією, про  на б уття нею і нши х  вла с т ив остей , п  ри-
там ан них сучасному інф о рм аційному центру. Біб  лі о теки  входять у  більш 
а кт и вн у  фазу співп раці з  за мо вникам и, поступ ово н абу вають досвід у 
 в  застосув анні  нових  те хн о ло гій, ово ло дінні  мо жл ив о ст ями с уча сн ого 
техно логічно г о забе зп еч ення.  Вон и о св оюють методик и  д ис тан ційног о 
над ання  ін фо рмаційни х  по слуг кори сту вачам,  розпочина ють творе-
ння в лас ного інф ор м аційно-ан ал іт ич ного про дукту , син тез ованог о 
на  базі в ик о ри ста ння від п овідних і нф ормаці й них  ма си вів, набува-
ю т ь функ ці о наль них  о знак бан кі в  інформа ці ї  с ис т еми роз не се н их , 
п озабібліотечних інфор ма ційних баз для в сіє ї  системи  с ус піль них інст и-
т утів. С усп ільна  затребув аніст ь  в изначає  н ап рям зміни акцен ті в у сис-
темі про яву с оціал ь ни х  функці й  бібліоте к.  Реалі зація  г о ловної, інфор ма-
цій ної фун к ц ії , із зас то су ванням електр онних  технол огі й надає б ібліо-
т еч ним  за кладам  ст атусу рівноп ра вн ого партн ер а інших  су сп іл ьних 
інститутів у пер ебудові в с ього  життя на нових інфор маційних  за са да х , 
зберігаючи і  в до ск о налююч и  при ц ьому  мож ли во сті тради ці йного 
обслуговування, роботи з книгою.

Елект ро нні тех но ло гії дають мож ли вості для прак тич ного без меж-
ного роз ши рення соці аль них зв’яз ків корис ту ва чів із сучас ними дже-
ре лами інфор ма ці ї. Біб лі о теки посту пово вхо дять у про цес реа лі за ції 
інфор ма цій ного супро воду таких зв’яз ків. «Біб лі о теки нині усві до мили 
себе наві га то рами в необ ме же ному масиві інфор ма ції (навіть при від-
сут ності інколи необ хід ної мате рі аль но-тех ніч ної бази), і це вигідно 
виріз няє їх серед інших кому ні ка тив них струк тур. У біб ліо теч ній сві-
до мості ідея доступу до інфор ма ції почи нає пере ва жати над ідеєю 
воло діння нею», – заува жує сто совно цього про цесу   Т. К узнєцо в а  [2]. 
В она  ж додає важливе  ут о чн енн я про те, що і нфо рмацій н а  ф унк ція 
с учасно ї бібліотеки  наб ува є  т акож і «р есу р сно-оц і н юю чого і ресу рс н о-
орієнтуючого  х ар ак теру». 
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П р ак тик а реал і з ації інфор маційної  фу нкції б ібліо тек у процес і 
 де д алі  тіснішого  спі вр об ітництва з  уп равлінс ьк им и , політич-
ними , економ і чн им и струк т урами,  н  ауковими центр ами сьогодні 
 дає під ст ави для висно вку про пос тупову  трансфор ма цію цієї 
 фун кції  в інформа ційно-аналіти чну. У ц ьому разі  йд ет ься не ли-
ше про згаду ва ни й  вище рес урс н о-о цін ю в ал ьний і рес урс но-
орі є нт уючий  характер діял ьн ості.  Х  оча й  він  де д алі біл ьшою  мірою п ри-
пускає анал ітичні  під ходи, пов’язані  з  на данням послуг кор истувачам. 
Прак тика показує , що в сер едо вищі к о рис тувачів  сучасних біб ліотек 
зрос тає тако ж  п опит н а  в ла сне аналі ти чн у , інфо рм а ційно-а на л іт ичну 
 пр одукцію  бібліо те к .

Запити на т ак у  пр од укцію у Н БУ В  з ад овольня ю ться спеціа л ьними 
 ст р ук тур ами : С  лу жб о ю  інфор мац ій но-аналіти чного з абезп е чення,  п  ід -
р озділами Фонду П ре зидент і в тощ о. На сьог одні можна визначити 
 кільк а н ап ря мів, за якими зат ре б уваніс т ь у такій  пр од у кції біблі от е к 
 най пом ітн іш а: 

 – інфор ма ці й но-ана лі т ичні, а  на лі ти чн і  р озробк и у вузькотематични х 
н ап ря мах, або ж з  пр об лемати к и,  не р озроб люв а но ї  вітчизнян ими 
 дос лідни ка м и; 

– узаг а л ьн ення інформації е лектрон ни х  З МІ та роз робок а на л і-
т ичних  центрів  з  ак ту альних питань с ус п ільного життя:

– р о зробка м ет од ики  й основ них зако но м ір нос тей роз ви тку інфор-
ма ц ійної діяль ност і  бі бліотек  в  у мо вах п ерехо д у до  і нформацій ного 
 суспіль с тв а;

 – п ідг от ов к а інфо рм ац і йно-анал іт ич них матер і алів в інте р е сах дос-
л ід ниц ьк и х  п роектів , науков о-т ех нічних  п ро грам, реалізації гра нтових 
 те м та ін.

На  базі впров адже ння елек тронних  те хн о логій н а буває  ус тален о ст і 
 й  п евна жанр о в а  різноман іт н ість електронних проду ктів. Се  ред них на 
сьо го дні можн а  н аз ват и опе рат ивні і нформаці йні повідом лен ня ,  стрі чк у 
 н овин – доб ірку лако н ічної і нф ормаці ї за певний промі жо к часу або ж 
за  ви зна ченою темою, і  нф ор м аційний огляд, аналі ти чні огляд и ( ог ляд 
аналі ти чної  інформації на задану тему,  або ж  ог ляд м асивів і нт ер-
нет-інформа ці ї з викор ис танням анал іти чних метод и к,  з авто рс ьк ими 
висно вк ам и , про позиціями , р  ек омендаці ям и  для замо вн ика),  аналіт ичні 
 д оп ов іді тощо.

Н ові мож ли во сті елект ро нні техноло гі ї  розкрива ють для р еа лі за ції 
освітн ьої, к  у м улятив ної та інших функцій б іб лі отек [3,   91].

Кон ц ентр ованою  ф ор мою утве рдже ння елект рон них технол огій 
у біблі о т еч ній сфері  ст али електронні б іб ліотеки,  що  є, як прав ило, 
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с труктурно ю с кл а довою  вел иких бібліот е чних закладів. Це структури,  
щ  о  дають можл ивість  ке ру вати ресур сами з допо могою комп’ют ера, 
а  пр а ці вн икам – б у т и  посередн икам и в електронній взає   м одії; що це 
 набір елект ронних  ре с урсів і с уп у тніх технічних  можлив ос тей для с тв-
о рення, п  ош уку і викорис тання інформації;  це баз а  даних , я ка вміщує 
ц иф рові інф ормаці йні об’єкти в різних ф о рмах і надає  без по се редній 
досту п  корис тува чам; це складові сис  теми і нформа ці ї,  я кі допо ма г ають 
 задов оль няти  ін ф ор ма ційні п от реби корис ту вачів, н  ада вати і нф ор ма-
ці йн і пос лу г и,  організо в увати інфо рм а ці ю  в зруч ній для  ко ристу в ач а 
ф ормі, керувати  мі сцезнаходженням інформаці ї тощо [4; 3 03]. 

 Зас лугову є  н а ува г у  пр о блема р озвитку тео ре тичних у явл ен ь 
і практ ич них н ап ра цювань  з  ме тою подал ьшого в досконал ення уні-
вер с аль них при нципів вик ор и ст ання всіх в идів інфо рм а ці ї : тексто-
ви х, обра зотворчих, з  вукових, к  іно, відео т ощ о. У з в’я зк у з цим  на бу ває 
актуаль ності пере ві рка з точки з ору доц іл ьності акт ив но г о впро-
вадження мож л ив о стей вір т уа л ьних біб лі о те к і бібліо тек – інфор ма-
ційних шлюзів [ 5].

Акт и ві з ація електрон ни х бібліотек, як і  в загалі всіх біб лі  о  течних 
з акл ад ів , у роб от і з кор ис тув ачами є вим огою сьогоден ня . У зв’я з ку 
 з цим абсол ю тн о пра вом ірним є поставлене питання Р . Ма  т ул ьсь ким 
про необ хідність бібліоте к а м «про водит и активну пол ітику щ одо роз-
ширення спек тра с воїх послуг як у сфері  ін фо рмації , т ак і у с фер і дозвілля 
з н ад а нням користува чам д о ст упу до  су час них видів документів» 
і при цьом у «активн о  р оз шир юючи с ф еру своїх п о слуг,  укорі нюватись 
в  інформ ац і йний  біз не с, залуч аючи таким чином для свого  розвитку 
 фінансові  ре су рс и з комерц ій ної сфери, кошт и під приємств і органі-
заці й та о со бисті кош т и громадян» [6, 205].

Уже практика сьогод ення свід чи т ь  про те, що  цей шлях є  поза  в ся ким 
сум ні вом прод ук ти вни м, нез ва жа ючи на дуже  серйозні  правов і , ор-
г анізаційн і,  матер іальні п роблем и  для такої діял ьн ості. 

На і н ф ормаці й ному е т ап і  розвитку людства  об сяги виро бницт-
в а  як існої суспільно з н ачущої інфо рма ції, обсяги реалізац і ї її на 
 між на родних  ін фор м ац і йних  р инках  ста ють важ ли вим пока зником 
жит тєздатності кожної  су час ної держа ви ,  нації.  У   зв’язку з  цим  назріла 
 не об хідність  ро зро бки страт егії пред ст ав ле ння н ац і он аль ни х інфор ма-
ційних р есу рсів у г ло бальному інформац і йн ому прос т ор і,  в  кл ючення 
в процеси м іж народн о ї  т оргівлі і нф о рматизаціє ю , а  також орг аніза ці я 
 р екл амної д і яльності  дл я  в доскона лення  рі вн я позиц іювання Укра-
їн и на м іж на родній а р ені. В  иходяч и з потреб націонал ьн и х  інтересів 
Укра ї н и, така концеп ці я  ма є  бути роз р об л ена під  керівн ицт вом уряду , 
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реалізо в у ва тися з  активною участю д ер ж авних стру кту р,  українсь кої 
науки, вел иких економічних та г ромадських орг ані зацій. Її  ре алізація 
має забез пе ч ит и  у світі уявлення  пр о держ аву У кр а їну, про н аці-
ональну іст ор і ю і кул ьт у ру ,  д  емокр а ти чні перет во ре ння, п  р о здо-
б утки  і  потенц ійні  мо жливо ст і еконо міки, нау ки , перспективи т ех-
н ол о гічного пере о снащенн я,  інфо р м атизаці ю,  п  р о мож ливості для 
 р озвитку с пів робітниц тва, в  р ах ов у ючи також  ге о графічні, клім а-
т ич н і та інші о соб ли в о сті, про  ус пішний  до св і д міжнародного 
 с півробіт н иц тва украї нс ь ких еконо мічних та ін. структур.

С и ст ема бібліотечних закла дів , як і в с я систем а  інформ ац ій них  баз 
Укра ї ни , потребує ц і лісної с тр а тегії пози ці юв ання  і  е фе кти в  ного р о-
зв итку діял ь ності  в глобаль ному інфор мац ій ному про ст орі. Концеп-
ція цієї с тратегі ї має визначи ти , з одного  бок у, систем у  заході в,  
пов’я заних  з  н ео бхідністю  з ая вити про наяв ний інфо рм а ці й ний поте-
нц іа л (обов’яз кова  ум ова акти вного існування в  глобаль ному інфо р-
м аційн ому сус піль с тві, що форму єт ься н ині) і,   з  інш ог о бок у , врах о ву-
юч и зако н и м іжнародно г о інфо рм а ці йного рин ку,  формувати с та вленн я 
до  вл а сних інфор маційних р ес урсів як до н ов ог о виду товарної п ро д-
укції, що  н абуває дедалі біл ь шого  з на ч ення і ц інн ос т і. У  зв’язку з ц им, 
ч им швидше в іт чизняні  б ібл іотечні з а клади в ідмовл яться від пра ктики 
виставл е ння н а  вл а сних сайтах «усь ого , щ  о можливо»,  тим менш е 
матеріаль них втрат вони  з а зн а ют ь, тим шви дше наб у дуть прак тичних 
н ав ич о к ф ункці он ув ання  в  н ов их,  р  инкових  ум о вах.

В и користання наявного інф о рм ац ійного п от ен ціалу  Ук раїни 
для роз   вит ку українського с ус пільс тв а , нео бх ідність у твердження 
 його в  г ло б альном у інфор ма ційному  просторі як активного 
 сегмента ц ього п р ос то р у зум ов лює залу ченн я  в цю с фер у 
суспіль но ї діяль ності обся гів мате р і альних ресур сі в.  О  скільки 
в  ни ніш ніх у мо вах У кр аїна не м оже конку ру вати у  фі н а нсуванн і і н-
ф ор матиз ації з к р а їнами  «золотого міль яр да», з аб е зпечити соб-
і  при йнятне м іс ц е  в н овій с вітовій і єр ар хі ї,  що форм ує ться я к 
 і нформа ційна, вон а  має зосереди тися на кіл ькох о сновни х  нап ря мах 
роз витку. Це, по-перше, конце нтраці я  м ат ері альних  ре сур сів на 
роз ви тку тих  н а пр я мів і нформаційної діяль ності, щ  о  є  на йбільш 
перспе кт ив н ими для Укра їн и, можут ь  в ід п о відати  ум ов а м м іжна-
р од ної с пеціалі заці ї у вир об ництві й викор ис т анні і нформації . 

П о-др уге, роз в иток власної інф ормати з ації на базі передових технологій. 
І, по-третє, кооперація наявних у кра їні інфор ма цій них ресур сів в об’єд-
нану сис тему для виходу в гло баль ний інфор ма цій ний прос тір потуж-
ною, бага то функ ці о наль ною сис те мо ю. К о оп ер ація в с и ст емі біблі от е чних 
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з акл адів дає м о жл ивість для ра  ц іо наль ного, п  ов ноп р ав ного к омп л ек-
тув ання  за ру б іж ними  вид ан нями, е  л ект ронною  ін ф ор ма ц ією. Є  дина 
 с ис тема к омп лек  тув ання в  по єдн анні з  ор га ні за цією е ф ек т ивних м іж-
б іб л іо т ечних зв’язків дасть з могу і  зе ко но мити з н ачні  к ошти, і я к існо 
 за до воль нити  за пити  ко р ис ту вачів на  нову  за ру б іжну  ін ф ор ма цію.

Б ібл іо т ечні уста нови в с т ислі терміни  мають с тати е ф ек т ив ними 
цент рами в ід бору  ак т уаль ної, с  ус піль н о з на чущої  ін ф ор мації г ло-
баль ного  ін ф ор мац ій ного п р ос тору в  ін те ресах р оз в итку  на ц іо наль ної 
 н ауки, е  ко но міки, інших сфер  с ус піль ної  д іяль н ості. У зв’язку 
з цим стає  ак т уаль ною п роб лема  ви р обл ення е ф ек т ивних  ме тодик 
 ви ко р ист ання г ло баль них  ін ф ор мац ійних  рес урсів в  ін те ресах  р ізних 
груп  в іт ч из няних  ко р ис ту вачів: в  л адних стр уктур, н  ау кових центрів, 
суб’єктів е ко но м ічної  д іяль н ості, політ ичних о б’єднань  тощо. Прак тика 
 ін ф ор мац ійної  д іяль н ості п ід водить до  вис н овку про  не обх ідність ство-
р ення с пе ц іаль них стр уктур, що  мають у своєму складі  ін ф ор мац ійних 
п рац ів ників  ви сокої к ва лі фі кації для  пост ійної  ро боти з г ло баль-
ними  рес ур сами в  ін те ресах  в іт ч из няних  за м ов ників. При в ід по-
 в ідній  ор га ні зац ійн о-п ід го т овчій  ро боті  таку  с ус пільно  ко р исну  ро боту 
 можуть  ви ко ну вати  також і п ідр оз діли к омп л ек тув ання  ф ондів  ве ликих 
 б іб л іо тек. Таким  чином, б  ібл іо т ечні уста нови  на бу ва тимуть  до д ат кових 
 пот р ібних  с ус пі л ь ству  ф у нкцій –  д ис п ет чер а-по се р ед ника між г ло баль-
ним  ін ф ор мац ійним п р ос тором і к о нк р етним  за м ов ником  за ру б іжної 
 ін ф ор ма ції.

У д ос ко на л юючи т ех но логії  ви ко р ист ання  ін ф ор мац ійних  ма сивів 
г ло баль ного  ін ф ор мац ій ного п р ос тору в  на ц іо наль них  ін те ресах, необ-
х ідно в ра хо ву вати, що на с ьо годні  на ц іо нальні  ін ф ор мац ійні  бази к раїн, 
що не  на лежать, в  ід по в ідно до  вик ликів с ьо год ення, до  ін ф ор мац ійно 
р оз ви нутих (до них  м ожна в ід н ести й Укр аїну),  заз нають  з ов н ішн ього 
 ін ф ор мац ій ного  т иску двох  видів.

Один з них  пов’я заний з  тією  обс та виною, що при  ви ко р ист анні 
 з ов н ішньої  ін ф ор мації  со ц іаль ними  ба зами  де далі  біль ший вплив на них 
 самим  ф актом  на яв н ості спр ав ляють  ін фор  мац ійні  ма сиви г ло баль ного 
 ін ф ор мац ій ного п р ос тору, а  також, як  дем онст рують  дос лідж ення ос-
т анніх  років, і  п евні  ме то дики упр авл іння  ін ф ор мац ій ними  рес ур сами. 
Як п ра вило, це  ме то дики, які к р аїн и-лі дери у с фері  ін ф ор мац ій ного 
 ви р об н и цтва  за мі нили більш  но вими, п  ро д ук т ив ними. О  б’єк т ивно впли-
вають на п роцес к омп л ек тув ання  на ц іо наль них баз та й в сієї  с ис теми 
 ін ф ор мац ійних баз  на яв н істю  го тових до  ви ко р ист ання  ін ф ор мац ійних 
п ро д уктів  гі га нтські,  по р ів няно  навіть з  кіль кома  де с ят ками  років  тому 
 ма сиви г ло баль ної  ін ф ор мації, що  б урх ливо р оз ви в аю ться. Дешеві, але 
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 зас та рілі  ме тоди  ін ф ор мац ій ного  ви р об н и цтва  ф ак т ично  галь мують 
 ін ф ор мац ійний п рогрес у к р аїнах –  по т енц ійних к он ку р ентах  ос н овних 
 ви р об ників  ін ф ор мац ійних  рес урсів.

У зв’язку з цим с ьо годні  пот р ібно  ви ро бити  ч ітку стра тегію в ід бору 
 рес урсів г ло баль ного  ін ф ор мац ій ного п р ос тору в  ін те ресах  в іт ч из ня ного 
 ко р ис ту вача. Це  зу м ов лено  рядом причин.

 По-п ерше, к  омп л ек тув ання в сіма  на яв ними  ін ф ор мац ій ними 
 рес ур сами с тало  не м ож ливим і з е ко но м ічної, і з  фі з ичної, і  навіть із  суто 
п рик л адної  т очки  зору: при  ви ріш енні буд ь-якої п роб леми е фек  т ив-
ніше о пе ру вати  лише  пот р ібною  ін ф ор ма цією, без включ ення в п роцес 
 об р обки  не пот р ібних і н  фо р- м аційни х  обсягів (« і нф орм ац ійног о шуму») .

По-друге,  ком пл е ктуюч и  н ац іо нальну с истем у  і нф орм аційних 
баз, п  о трібно в ра хо вуват и  наявність у г ло баль ном у  і нф орм ац ійному 
 пр остор і  масиві в  і нф ормації, створених у від м інному від  ук ра їнсь кого 
 ку л ьт урном у  се ре довищі, щ  о можут ь  не г ативно вплинути н а 
 н ац іо нальний  ку л ьтурний р озвиток, н  а йог о   са м обутність і у ні-
кальність.  С  ьогодні ц е д емон струють п роцес и  пош иренн я  масової 
 куль тури , н  овітні х  рел ігійни х течій, культ у сили н а  те ле екран і тощо. 
За  твер дження м д о сл ідників,  « наро дженн я  нового с ві товог о п орядк у 
 баз ується не так на е ко н омічних т ра н сф ор маціях, як н а  ра ди кальних 
зсувах  у  д уховній сфері» [7, 391]. Ці зсув и  баз уються н а  цілому ком-
плексі проблем ,  част о досит ь  далеких від б ез по с ереднь о  і нф орм аційних 
п роцесів . Одна к вони обо в’язков о  від об раж аються в цих п роцесах 
 і  загалом при н ек р ит ичному с при йнятт і можуть ство рюват и н еб езпеку 
для  ук ра їнсь ког о  н ац іо наль ного р о звитку .

По-третє,  г  ло бальни й  і нф орм аційний  простір зі  зро стання м  обсягі в 
 наявної в ньом у  готової д о  ви к ори станн я  і нф ормаці ї  дедал і більше 
 впливає на с по ну кальн і  мотиви для  в ир об ництв а ново ї  і нф ормації, і н е 
лиш е  по з итивно. Ц  е д емонстру є нау кова д іяльність. Ще два  д есятк и 
рокі в тому к он к уруючі н аукові школи Сходу (н ас ампере д р ад янські) 
і  Заход у з аб ез пе чувал и  ба га то в а р іантність  у  вир ішенн і  багатьо х 
 за галь но ци ві ліз аційних проблем, що  с прияло  еф е кт и вності н ау ковог о 
 пошуку й р о звитк у  н ац іо нальни х  ме х анізмі в  в ир об ництва н ауково ї 
 і нф ор мації .  Різкий спад у н аукови х д ослі дженнях на Сході і  швидке 
 зро станн я  і нф орм аційних т ех нологій н а  Заході  с прияло ф а кт ичному 
д иктат у  з ахідної н ауково ї  і нф ормації в н аук ово-пр а ктичній сфері 
 в  багатьо х  галузях с ус піль ного життя . Якщ о  го ворити про  в ир обничу 
сферу ,  можн а з аз начити, що н аразі  У країна, у  ми нулом у в изнани й 
лідер  у д ослі дженн і  к іб ер н етичних систем , к  ори ст ується  в  о сн овном у 
 за р убіжним про грамни м з аб езп еченням,  комп’ютерною т ехнікою,  
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т  ех но л огіями комп’ют ерног о  в ир об ництв а тощо . І  нф орм аційн е 
 в иті снення  ук ра їнськи х  д осягнень  у  лі та ко буд уванні , р  акетній т ехніці 
т а інших сферах н аук ово-пр и кладної р еа лізації з д обутків  ук ра їнських 
учених , інж енерної думки, крі м  наявних фактів е ко н омічної диск ри-
мінації , зумов лене  й  нед о статнім п рос уванням на в ід п овідні ринки в і т-
ч изняної р еклами,  особливо з  огляду н а  велик і  обсяги н аукової,  
р  е кламно ї  і нф ормації к он к уруючи х  з ахідних н аукових центрів. На 
с ьогодні ц е одна з при чин  слабкої к онк урент о  сп р ом о жності  ук ра їнських 
 проек тів на с ві товому ринку, що, у свою чергу,  оберт аєтьс я ф ін ан совими 
проб лемами,  звуженням м ож л ивостей для р оз витку  ук ра їнської науки. 
І хоча зі  зро станням е ко н омічно ї  м ог у тност і Китаю , Індії , ряд у інших 
країн у них  ви никают ь нові н аукові школи , нові центр и  виро б   ництва 
н ауково ї  і нф ормації , док и вони н е будуть с пи ратися на  власну н аукову 
т радицію , в  ир із нятис я  са м об у тністю,  о  ри гі на л ьністю п ідходів , доти 
 в  за галь но ци ві ліз ац ійном у  вимірі не зможут ь  від іг рават и щод о 
 бі л ьшост і н апрямі в  і нф орм ац ійног о  в ир об ництва п р овідно ї ролі.

При цьом у  набува є  дедал і  більшо ї  а кт уа л ьност і також проблема 
 як існого з бер еження й  еф е кт ивног о  ви к ори станн я нової н ауково ї 
 і нф ор мації. У   цьому п роцес і дуже в ажливою є роль н аукових б і бліотек 
і  ос обливо –  Н ац іо нальної б і бл іотеки  У країни імені В. І .  Ве рн адсь кого  , 
о  сновно ї  і нф орм аційно ї баз и  Н ац іо нальної а кадемі ї наук , гол овног о 
 за галь но н ац іо наль ного н аук ов о-і нф орм ац ійного центру  У країни. На 
с ьогодні НБУВ  є  головною  ус тановою і з з аб езп еченн я  а кт уальною 
н ауково ю  і нф ор маціє ю  за р уб іжног о  в ир об ництв а  н ац іо нальних 
н аукови х з акладів, має м ож л ивості для з аб езп еченн я ї хньог о д оступу 
майже до 30 млн одиниць з бер ігання бібл і отечних фондів,  н  ай п о-
т ужніши х  за р убіжних  е ле ктронних баз н ауково ї  і нф ормації,  п  роводить 
 ма с штабні н ауков і д ослі дження у сфері б і бл іо теко з н авства ,  з  окрем а 
 н ац іо нальної біблі ог рафії .

П о-ч е тверте,  г  ло бальн і  масив и  і нф ормаці ї  не з алежно від б ажання своїх 
 творці в несут ь  ві д омості про досвід с ус пільни х  пер етворень у ї х  се ре довищі, 
про ї х  с оц іал ьно-е ко н омічний , пол ітичний, кул ьтурний р озвиток . Н  ек ри-
тичне с при йнятт я тако ї  і нф ормаці ї мож е тако ж  не г ативно вплинути н а 
 тор ування  вл асного шлях у  н ац іо наль ного р о звитку і,  в  ід п овідно,  р  о звитку 
с истем и  і нф орм аційних баз .

Таки м чином , в  иро блення с ус пільно з начущо ї  і нф ормаці ї  за лиш ається 
в ажливи м завданням  ук ра їнської науки, щоб  ут римати,  зміцнит и  наявну 
н аукову т радицію , дати їй р озвиток на рівн і  н инішньої проб  л ематики , 
з  берегти  й  зб агатити власну  ін фор маційну баз у  наукових  досліджень.  
Другий вид  ін фор ма ційно г о тиску на  на ці ональний  ін фор маційний 
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простір  зу мовлени й  свідомою  ін фор маційн о ю  ді яль ністю,  с  пр ямованою 
 н а  ре алізаці ю  в лас ник ами могут ніх і нфо рмацій ни х  арсеналі в,  т  ех но-
логічних, еко  номічн их , п  олітичних та інших, завдань, пов’я за них з 
голо вною метою – досягти домі ну вання в гло баль ному масш табі [8, 83–
141]. Сьо го дні цей вид інфор ма цій ного тиску поси лю ється зі зрос тан-
ням влади ТНК над дер жа вами, наці ями, цілими регі о нами сучас ного 
сус піль ства. На інфор ма цій ному рівні він вияв ля ється в інфор ма цій ній 
екс пан сії в сис тему інфор ма цій них баз, у тому числі біб ліо теч них, що 
сприяє реа лі за ції спо чатку еко но міч них, а потім полі тич них та інших 
цілей. Таким чином, «мега кор по ра ції поро джу ють свій новий сві то-
вий еко но міч ний поря док. Це є, по суті, сис тема гло баль ної екс плу а та-
ції наро дів, що повністю від ки дає будь-яку соці альну від по ві даль ність 
і моральні зобо в’я зання не тільки перед наро дами країн їхньої екс пан сії, 
і перед наро дами своїх кра їн… Повна моно по лі за ція еко но міки й полі-
тич ної влади гло баль ними мега кор по ра ці ями є смер тель ною загро зою 
демок ра тії, роз витку і про гре су», – робить висно вок  О. Білору с  [9,  332–
33 3 ].  

 Збе ре же ння національ н о-к ультур ної с воєрідн о ст і, реал і за ція вла с-
н ог о  потенц іа л у суспільно г о роз витку для Укра їни як і  для всі х  ін ши х 
в умова х глоба лі з ації потр ебує р озроб к и  і впр о ва дже нн я  сис теми наук-
ов о-мет оди чни х,  орган із аційно-пр аво вих заходів  у бібл іо т еч них та 
інших інформац ій них цент рах для з а хи сту власних інфор м ац ійних 
баз від ш к ідливих впли вів ззовні і з а безпеч ення їх роз вит к у  в ідповідно 
д о зрос таючих сусп ільних потр еб . В умо ва х  ак т ив із ації проце сів 
 глобалі з ації, в  х одження Укр аї н и в сист ему між народн и х інформа цій-
них  зв’язків ці з аходи  мают ь  за безпеч ити нейт  ралізацію  мо жли вих 
загроз її існув а нню і р о звитку , спр ияти захи ст у е ко номіч ного й п олітич-
н ого сув ер е ні те ту ,  власно ї соц іо к ультурної іден  т и чно сті н а  ш ляху досяг-
нення  балансу  між від критістю і нформа  ці ї,  що є в и мо гою с учасн ого 
д е м ократичного с успільст ва,  та  су  спіл ь но  ви прав  да ним и  необхідними 
о бме женням и на її п оширення.  Д  уже доціль ним  є  враху ва ння цієї 
системи негат ив них впливів при роз ро б  ц і с трате гії  ко мплекту вання 
 вітчиз няних біблі от е чних закладів .

Оче в ид но,  що н а етапі  фо рмування т аких стр ат е гі й  в інте ре сах 
національ но ї інф ормацій но ї  безпек и  було б доціл ьним  н ал агодже ння 
 вс ієї сис те м и комп лекта ції бібл іотек  сам е  ч ере з  ве л ик і б ібліотечно-
інформаційні центри, що дає змо г у,  к  рім зме нше ння можл и востей 
з ас міч е ння фондів низь к оп робною, а  т о  й  ш к ідливою  дл я  суспіл ьс тв а 
інф орм ацією , в  ир іш ит и пит ання  рац іонал ь ного вик ор ис тання  кош т ів , 
роз ви нут и  е ксплуата цію бібл і от ечних  ус та нов , зміцн ити кооперац і йні 
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зв’я зки. Про  сл ушність такої орієнтац і ї компл ек ту вання сві дчить б аг а-
то рі чний д о св і д  Націон альної бібл і отеки і мені В.  І.  Верн ад с ького.

 П р об лема з а хи сту у кр а їнсь кої системи  інф ор мац ійних б аз ,  забе з-
п е че нн я стійк ост і  н аціона л ьних біблі от еч них  фондів  від н ег ат ив ного 
впливу зар убі жної інформації п ов’яз ана тако ж  з н еобхідн істю з а по-
біг ання спро бам форму вання н ег а тивного  іміджу сто со вно Укр аїни, 
її грома дян, о  рганів  уп ра вління , і  нших сусп іль них  інститут і в,  вик-
ри влення т а тен д енційн ог о  п ід бору  фа ктів іст ор ичн ого м ину л ог о, 
пош ир е нн я неправди вої інформації про  су часні сть й  оператив ного 
реагування на  т акі спроби. Якраз ф онди наукових, г  алузе-
в и х  т а і всіх інши х біб лі о те к м ають с тати інфор м ац ійною б а зо ю  дл я 
 науков их ,ж  урналістсь ких колекти вів, економічних структур, усіх  
небай д ужих до проц есу утве рдження У кр аїни у  с ві тов і й  спільноті як 
р і вн о пр авного й  перспек ти вн ого парт нера. 

Реа лізація даного зав дання як  і всього  ком пл ексу зав да нь ,  пов’язаних 
 з позицію ва нн я м України на  між народн і й  ар ені, потре бує ліквідаці ї 
 в ідстава ння від провід них країн світу з а рівн е м  ін фор ма тиз ації сус-
п іл ьни х  і нстит ут ів , н  е об хідності  випереджаючого р озв итку ц ент рів 
збер еж енн я, оброблення й поширення інфор мац ії :  насам перед біблі от е-
чних закладів, спеціал ьни х  ін   фор мац ій  н о -а налітични х, досл і дн ицьких 
у сфері  і нформаці ї установ, с  истем сховищ і баз д а них ЗМІ,  а т акож а р-
хі вних та м уз ей них закл а ді в .

Орг ан ізацій но-тех нічна  роб ота бібліо т ечних закладів  у зв’я-
зку з цим має також  бути  спрям о вана на роз шир ення мож л ивостей 
д ос тупу до фонд ів ,  нала-г о дж ення опер ативн о ї  циркул я ці ї  в сі є ї 
 с истеми в нутрішньобі бл іо т ечних потоків, вико р ис тання надій-
них дов і дкових і п ошукових  си стем. Р  о зв и ток еле к тр онних 
 б і бл іотек, сист еми електро нних катал ог і в,  що об’єдну ють і нфор-
м ацію  про най п овніші б ази даних , фонди нау ко вих та гал уз евих біб-
л і отек, у  провадження д истан ц ій них ф ор м роботи з корист ув ачами – 
усе  це , з одн ого  боку, під в ищ у є е фектив ні ст ь вико рис та ння суспільних 
інфо рмацій них  баз , забез пе чу є незр ів нянні з н ед а леким мину лим м ож-
лив ості  фо р м  об слуговува нн я кор истувач ів . З   іншого  боку, роз ши ре-
ння дост упу до най більших інф ормацій них баз в  Україні є в аж ливою 
 умо вою   розшир ен ого творення ново ї  інфор м ації  ч ленами нашого 
суспіл ь ст в а, а з н ач ит ь , і з рос таю чою м о жливіс т ю  п оповнення  фо ндів 
б іб л іо тек вітчи зн яною інформац і єю .

 Сь огодні можна к о нс т ат у вати,  щ  о  від ефектив ності функціону вання  і н-
форма ційної с фери знач ною м ірою зал ежать п ерс пе ктиви  Україн и 
в сучасному світі. Таким ч ино м, в у мо вах у дос ко на ле ння проц е с у
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 ін форма т из ації українськог о с ус пільства, що н а  су часном у  е тапі 
 су спільног о  роз ви тку набуває стр ат е гі чн ого знач е нн я,  актуалізу єт ься 
суспіл ьна роль  наявно ї в Україні системи біб ліотеч них установ та і нши х 
сучас ни х  баз  збере ження й  викори ста ння інформ а ційних ресурсі в  я к 
 опо рних ц ен трів інфор м ац ій н о ї організаці ї  с ус пільст ва . Від сво єч ас-
н ого сусп ільного усвідомле нн я д аної т ен д енції, пос и лення дер жав ної 
п ід тримки її роз ви тку зал еж ить  значною мір о ю  жи ттєзд а тн ість україн-
с ького  су сп іль ства.

 
С пи со к вико р ис т аних джерел

1. Биб лиотеки в меняю щемся мире [Текст] / Интервью а ка д.  
А. С. Онищенко; з  ап исала Л . Таран // Зеркало недели. – 20 0 1.  – № 44. – 
С.  1 7. 

2. К уз нецова,  Т.  Я.  Инно в ац и он ные про цессы в библ и отечном деле 
 и  не прерыв но е  пр офессио нальное  образ ов а ни е: пути и  формы инт еграции 
[Эл ектрон ный ресурс] / Т. Я. Кузнецова. – Режим доступа: http://www. 
Bgunb. ru./links/master/scod/doc. 01 /K u snesova L.  htm, с во бодный. За-
гл авие с экр а на . 

3. О т традиц и о нно й библи отеки  к  эл ектронно й :  шаги реа лизации 
[Эл ектрон ный ресурс]. – Режим доступа: http: //sivurova. Narod. ru/art 
 5.htm, с  во бодный .  Заглавие  с  э к рана.

4. Гор ный, Е., Виг у рский, К.  Р аз в итие элек тронных б ибл и отек: 
мировой и  россий с кий  опыт, про б л емы , перс пективы [Элект ронный 
рес ур с ]  / Е. Гор ный, К  . В игурский. – Режим доступа: http://www.zhur nal.
ru/staff/gorn y/ t exts/dl ib.  html, с  во бодный.  З  аглавие с  эк р ан а.

5. Г ал аган, Д. Б иб лио теки б удущего [Элек тр онный рес урс] /  
Д.  Галаган.   – Н ид ер л анды, Дельфт : Технический ун-т. –  Ре жим доступа 
: http://www.cei.uran. net. u  a/archi ves /2001, с во бодный . Заг лавие с экрана.

6. Ма т ул ь ский, Р .  С.  Общее библиотековед ение [Текст] / 
Р. С. Матульский.  – М. : Либер и я, 200 4.  – 223  c.

7. Україн а: інт елект нації на межі с то літь [Текст] : кол. моногр. / к е-
р. авт. кол. В. К . В ру бле всь ки й.  –  К. : Інформаці й но-видавничий центр 
«Інтел е кт», 2000. –  516  с.

8. Со сн і н,  О. В. Пр обл еми д е рж авного упра вл іння с ис т емою 
 націон аль них інфор ма ці йних  ре с ур сів з нау кового потенціалу Укр-
а їни [Тек ст ] : монографія / О. В. Соснін. –  К. : Ін-т д ер жави і права 
 і м. Корецького НАН Укр аїни, 2003. – 5 72  с  . 

9. Біло рус, О.  Г.   Е ко н омічна система глобал ізму [Текст] / О. Г. Білорус. – 
К. : КНЕУ, 2 00 3.  –  360 с.



36
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Лариса ПОНОМ АРЕНКО, 
за ввідділу наук.  бібліографії ДНПБ України ім. В.   О .  С ухомл инс ького

С тр ате гічні н а прями  о гл яд о во-аналітичної  діяльності 
в ДНПБ України ім. В. О . Сухом ли нсь ког о

Ви світлено осн овні зав да ння та р е зультати науко во-дослід ної роботи 
Д ер ж авної  н ау к ов о-педаг о гічної бібліотеки України ім. В. О. Су х омлинсь-
к ог о щ одо роз в ит к у інфор ма ці й но-ана лі т ич ної діяль но ст і . Інф орм а-
ц ійн о-ана лі ти чне забез п ечення п едагогічної науки,  освіти і  пр актики 
України роз гл ян уто як к омп лек с  те ор е тичних, н  ау ко во-ме тодичних та 
організа ційних з ах одів , що  вк л ючає  на лагодже нн я  і нформац ій н ог о моні-
т ор ингу  з  ак ту ал ь них пси холого-п едаг огічних  пр облем, вивчення інф ор м аційних 
п о треб управл інців та наук овців освіт янськ о ї  гал уз і, с  тв ор ення н а ук ово-обґ ру нто-
ваної с и стеми  ог ля д ово-ана літичних д окументів , пошук пар тн е рів та  за л учення 
 ек сп е рт ів-науко вц і в,  запо чатку ва нн я інформ ац ійн ого бюлетеня в традиц і йній 
та е лек тр он ній формі, н  ау ково-мет од ичн е та к ад рове з аб ез п ечення  пр оцесу 
 під го то вки оглядової і нформації.

Друга половина ХХ ст. є почат ком нової інфор ма цій ної ери в житті 
людства, яке нази ва ють сус піль ст вом знань або інфор ма цій ним, харак-
тер ними озна ками якого є усві дом лення сус піль ст вом пріо ри тет ності 
інфор ма ції перед іншими про дук тами діяль ності людини, висо кий 
рівень роз витку інфор ма цій них і теле ко му ні ка цій них тех но ло гій та їх 
інтен сивне вико рис тання гро ма дя нами, біз не сом та орга нами дер жав ної 
влади. За визна чен ням нау ко вця В. Д. Руденка, «інфор ма ційне сус піль-
ство – ком плексне поняття, що скла да ється з мно жини різ но ма ніт них 
аспек тів полі тич ної, соці аль ної, еко но міч ної та гума ні тар ної при роди, 
якому влас тива висока дина міка роз витку. Суть кон цеп ції інфор ма цій-
ного сус піль ства поля гає в тому, що пер шо ряд ного зна чення в роз витку 
всіх сус піль них сфер набу ва ють знання, інфор ма ція та інте лек ту аль ний 
потен ціал люди ни» [1 0 ] .

 Ро зб удова с ус піль ства з на нь ,  в я к ому най важ ли вішими  пріоритет ами 
життєд іяль ност і і виз начають науку як сфер у, що продукує  н ов і  з н ання,  
і освіту,  що долу чає до з нань сус пільство загалом і кожну людин у 
 з ок рема, с  пр ияє роз ш и ренню  фу н кцій та  транс формації  діяль н ості різ-
них соціальних  ін сти тутів, у  т ому числі й б і блі отек як і нф ормаційних, 
дух ов них та куль т ур но-просв ітн ицьких центр і в держави, є най важли в-
ішим вик ликом для  Ук р аїни ХХІ  с т.   [7 ].

До в а жл и вих нап рямів  роз витку  ін фор ма цій ного с ус піль ства нале-
жать інн ова ційна д ія л ьність б ібл іотек;  н  ов і  бі бліотеч но-інф ормаці йні 
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 технології та інф ор мац ійні  рес урси,  п  р од ук ція і пос лу г и;  автомати зація 
різ н и х  типів б і бл і отек як спосіб  розширенн я  доступу к ор ист увачі в 
 д о  інф ормації (с творе ння е ле ктронн и х бібл іотек  т а  ї х ресур сів );  роз-
вито к і під ви ще ння інфор маційної кул ьтури кори ст увачів р ізних типів 
бібліотек ,  в  икл адачів і учні в навч альних з а кладі в .

На  думку рос ій с ьк ого науковця Л .  Скля ні ної, « ро зши рення на с у-
часном у  етапі роз в и тк у  суспільства меж  ін фо рм ац ійної д іяльності 
в имагає і сну вання від по в ідних  ка налів  для ц ируляці ї та обміну на-
к оп ич е ними дан им и , що вису ва є необх ід ність роз ви тку певног о р івня 
інформаційни х  с ис тем (міжнар од ни х,  державн их , г  алузе в их , рег і-
ональни х  то що )  і ств ор е нн я  умов для їх сум іс ності.  Ц  е  без посереднь о 
стосу є тьс я сис теми  науково-п ед агогіч ної і нф о рм а ції. Її р ол ь о собливо 
п ід в ищуєт ься в момен т з ді йсн ення  перетво ре н ь у г а лузі, коли інтен-
сивн о акти ві з у єт ься педа го г іч н а  на укова та н а вчально-в их овна п рак-
тична  ді ял ьн і сть і  в ідбуваєтьс я  концентр ація інтелектуального поте нці-
алу на  к люч ових напрямах педагогіч ної тео рії та ш кі л ьної  пр актик и » 
 [ 11 ].  У с е це  дає п ідс тави  ствер дж увати,  що необ хі дною умовою 
р озвитку  інф ор маційн ог о суспі л ьства є сво єчасне,  я  кі сне й повно ц інне 
 н ау ково-і нфо рмаційне  з аб ез печ ення  фа х ових  по треб  нау ко вці в і прак-
тиків освіт янсь кої  га лузі України.

 У зв’язку  з  ви ще з азначе ним конче важливим п итанням  є в доско-
нал ення і нф ормац і йн ого з аб е зп ече нн я роз витку освітянсь кої г алузі 
 Ук раїни,  суб’є кті в  педаго гі чної  на уки, освіт и  і п рак ти ки ,  с  творе нн я 
 с уч асної моделі с ист еми і нф ор м ац і йного заб е зпече ння о св іт я нської 
галузі бібліог ра фі чн ими, реферати вними  т а  ог ля дово-а налітич ними 
док ум ен там и.

За у мов набуття н ез а ле жн ості в У кра їн і соці ок ультурні з м іни почали 
здійснюва тися у всіх с фе ра х суспіль но г о житт я,  зокр ема від бува ється 
рефор мування і модер ні за ці я освіт янсь кої галузі у сіх рівні в і лан ок . 
Для роз будови й організац і ї  відповід ної роботи закладів о св іт и  усіх л ан-
о к та  рі внів  акреди т ації  від по ві дно до  міжна род ни х в имо г, пере о смис-
л е нн я педаго г іч ної спадщ ини н а нови х  засадах т а  для под ал ьш ого роз -
в и тку пед агогі чної науки  за требуваною стала  інформаці йно-анал ітична 
д ія л ьність біб лі отек  ос вітян с ької г а лузі. 

Врах ов ую ч и економі чн у сит уа ц ію , коли більш іс т ь  на укових установ 
Укр аїни не завжд и отр имує сво єч асно і в повн ому о бсязі р із номан іт н і 
 види док ум ен т ів , оглядова і нформ ація може  компенсуват и від с утніст ь 
п ершодж ерел і  дат и повну,  концент ров ану інформац ію .  Огля дова 
інформ ація, під г о то влена  н а вис окому фаховому рівн і , дає з мог у вірно 
при й мати в а жл иві р іш е нн я у сфері  у пр а влінн я і Н ДР.
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Основн е  за вдання о гл ядо вої і нф о рмації т іс н о пов’язано  з н ео б-
хідністю отрим ання даних прогн ос т ич ного харак те р у.  П  рогнос тична 
інф ор м ація в с творюв ан и х огл яд о во-а наліт и чних д о ку м ентах м оже роз-
гл яд атися в трьох аспектах:

1) я к  інф ормація , що х а ра ктеризує напрями  ро зв итку о б’єкта від носно 
 досягн у т ого р івня ( тен денції р озвитку  о б’єкта );

2) як інформ ац і я,  що від обра жає н ай вірогід ніший стан д о слідж у-
в аного  о б’єкта в м айбутн ьому (перспективи  роз ви тку об’єк т а – власне 
п р ог н оз);

3 ) як інф ор мація , я ка  харак те ризує н айбільш е фективні м е тод и, форм и 
та засоби, викори ста ння яких  за безпечить досяг не ння перс пе кт и вних 
цілей (способ и д о сяг нення б а жа них станів о б’є кта в май бутньому ).

Вищ еза зн ачене дає п ідстав и  розгл я дати огляд о во-а н алітичн і 
документи , що містят ь  п рогнос ти чну і нф ор ма цію, як інфо рмаційне 
програмування вдосконалення певного  об’єкт а  су спіль ної д іял ьно сті , 
тобто керування ним.  Державна н а ук ово-п ед а го гічна біблі от ека Україн и 
і м.  В. О.  С ухомлин с ького А ПН України роз п оч ал а інформаційно-
аналітичну дія л ьність у межах НДР «Нау ково-ін ф ор маційне забез пе-
ч ення осві тянсь кої галузі  Ук раї ни » (наук.  к  ер.  – Луто винова В. І.,   канд. 
іст. наук , Добко  Т.  В. , канд . іст. н  аук). Науко вий проек т п ер е дбачав 
 уд ос ко н алення інфо рм аці йного з а безпеч ення  фахових  пот ре б наук овців 
і п ра кт иків осві тя нс ької гал узі шляхом створення  бі блі ографі чни х, 
рефер ат ивних та о глядово-а налітичних д ок ум ентів  з а ктуальн и х  питань 
 пе да го гіки та психології. Перші дві складові інформаційних ресурсів 
отримали най більший роз виток, я  кий детально розк рито в н аукових 
п уб лі ка ціях П. І . Ро-г ов ої  ,  І  . Й . Коваленко, Л.  О. Пон омаренк о, Т. О .  С уді-
но ї  [ 2–9,  12, 1 3].

Д НПБ  України ім. В  . О . Сух о мл и нс ького як в се у країнс ь кий 
наук ово-інфор ма ційний  це нт р, гол ов но ю м етою я к ого є науко-
в о-інф ормац ійне заб ез печення  реф ор ма ц ій них т а мод ерн із аці й-
них  пр оцесів в освіт ян с ьк і й галузі Укра їни, н  ау кових дос ліджень 
щодо  роз ви тку віт чиз няної  п еда гогічної н аук и, осв іти і п рактики,  
р  озр обила теор е т ик о-метод и чні та о рганіза ційні  за с ади сис теми 
н а уково-інфор ма цій ног о  за б ез печення  ф ах ових потре б  спе ціаліс ті в 
 ос вітян с ької гал узі та п р ацівни ків осві т янсь ких б іб л іотек п ер вин но ю т а 
вторин ною інфор мацією в трад иц ій ній та елект рон ній фор мі ,  а с аме: б  і-
бл і ографічною,  рефе ративн о ю  т а оглядово-а н алітичною.

Біб л іотекою вже готується р оз галуж ена система б іб лі ог р аф і чних в и-
д ан ь ( науков о-доп оміжни х , р  ек оменд а ці йних, біобібл і ог рафічних) ,  я к і 
 надси л аю ться  д о  де ржавних, наці ональ ни х  біб ліотек т а  освітянськи х 
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 бібліо те к МОН України та АПН  Ук раїни  [5 ]. З  2 007 р  .  р  озпочато  по по внення 
загаль нодер жав но ї р ефе рат ив ної бази  д аних  «Укра їн іка н а ук о ва » 
матеріалами  п р о вітчизняні  на у кові  публікації з психолого-педа г огічно ї 
темат ик и, що  є  в аг оми м з ахо до м у забез п еч енні гал узі сист ем ати зованою , 
доступною  сп еці ал іс там і широк ом у  за гал у нау ко вою і нф о рм ацією  [3].

 У сфері і нф ормацій н о-аналітичної діяльності молода бібліотека, якій 
30 жовтня 2 009 р. випо вн ює т ься 1 0 р  оків, роб ить лише перші  кр оки. 
Р  оз ви ток інфо рм аційн о-ана літичної  діяльн ості  н ин і  ві дбува ється 
в м ежах НДР  «Науково-ме тоди чні та орга ні заційні  з ас ади і нформ аці-
йно-ан ал іт и чного з а бе зпе чення п едагог іч ної науки , о  св іти і пра кт ики 
Україн и» (2 008–201 1  рр.; наук .  к  ер.  – О .  М . Я ценко,  канд. іст. наук) , яка 
 тем ати чно пов’яз ана з  вищез га д аною нау ко вою робот о ю. 

У проц есі вико н а ння НДР  м ають  бут и р еа лі з ов ані т акі завдання:
– вивчення й узагаль нення сві то вог о та в і тчизняног о  до св іду під-

го товки і ф ормув ання  мас иві в і нф ор м ац ійно-ана лі тич них д ок ументі в, 
насамп еред елек тр он них наук о во-ін формац ій них р е су рсів; 

– виявлення, визначення й обґрунтування сутності, при нципів, 
структури, змісту і функцій інформаційно-аналітичного забезпечення 
освіти в Україні;

– розробка науково-методичних та організаційних засад системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення фахових потреб освітян;

– побудова концептуальної моделі системи інформацій но-ана лі тич-
ного забез пе чення освіти в Україні;

– ви ко нання дже ре лоз нав чих та мето дич них роз ро бок, під го товка 
праць з акту аль них про блем задо во лення фахо вих інфор ма цій них 
потреб управ лін ців і прак ти ків осві тянсь кої сфери доку мен тог ра фіч-
ною, фак то гра фіч ною (рефе ра тив ною), огля до во-ана лі тич ною та кон-
цеп тог ра фіч ною інфор ма цією [ 13].

Під час дослі дж е нн я н ами було п роаналізовано діяльність інфор-
маційно-а на л іт ичних цен тр і в та  служб  в  Ук р аїні  й  встановл ен о:

1)  і нфо рмаці йно-а налітична діяль ні ст ь набула  по ш ир ення нас ам-
п еред у сфері е кономік и та державн о г о  управлі нн я,  що пов’я зано з пере-
ходом укр аї нсь кої екон ом іки до р инкових  ві дносин  т а  не обхідні ст ю 
 і нформа ційного суп ро в од у з дій сню ва них екон о мі чних рефор м; 

2) інф ормаційн о-аналіт ич н а діяльність  у галузі освіти не  наб ула р о-
звитку  і за нині шніх  умов є н е достатньо ю. Жодна з  ві д о ми х  ан алітич них 
с труктур н е  з аймаєт ься цілесп рямовано проблемам и п едагогічно ї  н ауки 
 і  о св іти .

Усе це д а є під с т ав и  для роз витку інф ормаційно-аналітичної 
діяльності в ДНПБ  України ім. В  . О . Сухо млинськ ого  . Першим 
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к р оком у цьому  на прямі  стало створення в і дповідн ог о с тру кт ур-
н ого під р оз д ілу з під го товки  ог ляд ово-а на л ітични х  д окументів – 
 Відділу  на уково-ана літично ї обробк и і пош ирення і нфо рмації 
у  с фе р і  осв іти. Г  оло вною метою створення та ф ункціонування 
 під ро зділу є введення в  су сп іл ьн и й  обіг  упр авлінськ о ї  сфери освіт -
н ьо-пед а го гіч ного  ві дом ства, зокр ема АПН У кр а їн и, нау ково-ін фо рм а-
ц і йних д о кументів з актуал ьних пита н ь педагогічної науки, 
освіти  і  прак тики з фон ді в ДНПБ  Укр аїни ім.  В.  О. Сухомли нс ь-
к ого, мер ежі освіт я нс ьких біб лі о тек т а с вітового освітнього п ро-
с тору, в  клю ч аючи Інтер не т,  у з ручни х , опера т ив них, дос туп ни х 
 для вико риста ння ф ормах. Діяль ність заз на чен ого від діл у п ов’язана 
 з  вия влення м,  опрацюванням ,  з  бер еж ен ня м  т а поширен ням і нфор-
м а ці ї про науко во-п еда гогічну і о світянськ у діял ьн іст ь, з висвіт ленням 
З М І проблем осві ти,  виявле нн я м про блемних с ит уацій  і  п ро гнозув ан ням 
роз витку подій на  о снові  си ст е много підходу.

 Бібліо тека  має знач н і  мож лив ост і  для здійс н ення  відпов і дної інф ор-
ма ці йн о-аналі т ич ної діяльнос ті,  з  окрема :

 – багат оаспе ктн а  діяль ність у осв ітянськ і й  галузі щодо з абезпеч ення 
фахо вих п отреб нау ковців і  пр актикі в ;

–  потужний інформ ац ій ний ресурс, зокрема к нижковий ф он д , що 
нара х овує  понад  500 тис. фахови х докум ентів,  щ  орічна пер едплата 
понад 30 0 н  аз в фах ових пері оди чних видань,  у т. ч. іно зем ними мовами;

– уні ве рсальність р есурс ів,  про дук ті в і послу г; 
– н аяв ність  власного інте рне т-порт алу , де зосереджено комп лекс 

інфо рма ц ій них рес у рсів та п ослуг. На п ор талі  пр ед ст а влено еле-
к тронний к ата л ог , гал уз ев а  реферативна база д аних у про г р амному 
с е редов ищ і  Green S t one, мере жеві про ек т и «Вид атні  п едагоги Укра-
їн и та світу» , « Вид атні книг оз навці, біблі оте коз навці , б  ібліо гр афи», 
 ку мул юються б і бл іограф ічн і р ес у рси г ал узі, над ається вір ту альна 
 біб лі огр афічна довідка; 

– досту п до світо вих інф ор маційних р ес урсів ч ерез м ережу  Ін те рнет;
– н а яв ність  ви со коквалі фі к ов ан ого пер со на л у, зда тн ого працю вати 

 з інфор ма цією; 
– ві дповідне  те хнічне  за б ез печенн я, з  окрем а с уч асн і ком п’ютери, 

спеціальне прог ра мне забез печ ення ІРБІ С , що  дає змогу ство рювати біб-
лі ографічні , фак тогра фічні та змішан і  БД;

– можли ві сть пров ед е нн я  соціол о гіч ни х опит ув ань – кіль кість корис-
ту вачів бібл і отеки стан овить м айже  1 0 т ис .

  – наявн ість зв’язків  з освітянськими бібліотеками  ме режі МОН  
Укра їн и та АПН  У країн и,  що дає можлив ість поповню ват и як в ла сні 
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інформ ац ійні рес у рс и,  так  і  р ес урс и кни г оз бірень мере жі , здій сн юв ат и 
інформа ц ійну діяльн ість на заса да х к оординац і ї та кооп ер а ці ї;

– ная вн і ст ь  на лагодж ен и х  зв’яз ків  з  де ржавним и,  наці ональ н им и,  
облас ни м и  бі бліот еками, спе ці аль ними науков ими бібл іо т ек ами інши х 
 б іб ліо те чних  мер еж , зок рема к о ри стування  ін ф ор м ац ійними р ес у рсами 
 ч е рез с истему  між бібліо те чн ого абон ем е нта.

Перс пе ктиви с тв ор е ння анал іт ичної продук ції психолого-пе да-
гогі чної тематики ДНПБ  України і м. В. О. Сухомли нс ь кого для з аб е з-
п еченн я ф ахових п о треб управлін ців педаг огічного в і до мства,  зокрема 
АПН  У кр а їни, містять ряд  важ ли вих н апрямі в :

 1. Систем ни й моніто ринг і нформа цій ног о про ст о ру , щ  о полягає 
в пос ті йному  відст еж енн і інф ор м аційни х  дж е рел і п от о кі в щодо 
в иявлення  поточної р ел евантної  ін фо рмації з п итань  освіт и,  п  е да гогіки 
та психології .

2 .  Визнач ення темат ич но г о спря му вання та жанро вого роз м аї тт я 
анал і ти чних мате ріалі в, які буд уть готуват ися .

 Реаліза ція цьог о  нап ряму зді йс н юється  на сам пе ре д  шл я хом ан-
к етування управ лі нців нау ков о-пед а го гічно ї  сфери , щ  о дає можл и-
в ість вивч ит и  реальні  ф ахові  по тр еби цієї  ка те горії  споживач ів , швидко 
реагу вати н а сусп і л ьні зміни . В анке тах було  зап ропонов ано оріє нт-
ов ний перел і к важливих напрямів р озвитку п ед агогіч ної наук и та 
 освіт и,  яки й було сформовано шляхом  оп р ац ювання п ер іо д ичних 
 ви дань т а  н ай біль ш акт уал ьних і попул яр них запи тів кор ис тувачів. 
Запропо но ваний перелік  містить близьк о 30 проб лем галуз і,  а саме:  д  и-
 ст а нційна осві т а; роз ви то к піз наваль ної актив но сті особи ст о ст і в п роцесі 
н авчанн я  з  засто су ванням а км е ол о гі чного під ход у;  с  оц іальн а  робота 
 з  бе зд ог л яд ними т а б езприт уль ними діть ми ; компарати ві стика: суча сні 
п роблеми та під х оди до їх в ирі шення;  синерге тик а освіт и; ефект ивне 
керування школою в суча сних  ум овах; школа майбу тн ього як модель 
іннов а ці й ного р оз ви тку навч ал ьн ого закладу ; перс пек ти вні техн о ло гії 
в п ед аг о гі чній осві т і; реф орм ув ання системи проф т ех осв іти в Україні ; 
Болонсь кий процес і р еф орм ування вищої освіти в Укр аїні  т ощ о.

Анкетуванн я  п ідтвердило пил ьну уваг у нау ко вців та упра-
влі нців до цих п ро блем, тому в ищеза зн ач ені питання б удуть 
об’єктом постійного мон іт орингу а налітиків  ДН ПБ   України 
ім. В.  О. С ухомлинського т а , від повідно, на ї х  о сн ові буде створено 
 вл а сну базу  д аних, р  о зр об лено а наліт ич н і  матері али, щ  о містять 
сист ематизовану  ін ф ормацію щ одо с тану  ос віт и, прогноз та п рак-
т ичні р ек ом е ндації.  Н еоб хідно  та ко ж нала го дж е ння опера тивно ї 
 під г отовки анотован и х матері алів на базі п ер і од и чних видань  Ук раїни 
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та Р осії, інт е рн ет-контенту , з  а визначеною темат и кою, о  рієнтовани х на 
к ерівни й  ск лад АПН  Ук раї ни. 

Н ині вже р оз по ч алася під готовка оглядово-аналітич них мате ріалі в 
з п итань роз в итку  осв іти України на базі інформ а ці ї в мереж і  Інтернет 
та елект ронних ЗМІ, з ок рема цен тральних г азет «Дзе ркало  тижня»,  
« Ур я довий к ур’єр», «Г оло с Укра їни »  тощо. А  на л іт ичн і матеріали 
у вигляді д а йджестів оприлю дн юються н а портал і  ДНПБ Укр аї н и 
ім. В.  О. Су хомлинсь кого на головній  ст ор інці. Широки й  за гал осві тян 
уже  може озна йо митися з 1 0 темати чн ими інф ормацій н ими оглядами 
ЗМІ «Події в галузі освіти і н а уки»» за періо д з  б ерезня 2009 р. до цього 
 часу. Їх  період ич н ість ще не стабільна.  Тем атика о ст а нніх і нф орм-
аційних оглядів – зовнішнє н еза ле жне оцінюв ання з нан ь та вступ до  В НЗ, 
фінансування осві ти , діяльні ст ь АПН У країни в З МІ,  держ авна політик а  
в г ал узі освіти, о  бговор ення Б ілої к ниги  національної  освіт и  то що. 

Т а ко ж існує н еоб хідність створення в узькоспеціаль них анал іти-
чних док ум е нтів із д о свіду у пр ав л іння освітянськ о ю  галуззю ,  роз витку 
педаг о гі чн о ї наук и за  ко рдоном .

 Перспективним у діяльності а на літи чн ог о від діл у  ДН П Б України 
ім. В  . О.  Сухомл инсь к ого є під г о то вка огля д ово-ана л і тичних док ум ен-
тів для наук о во-дос лідних  проект ів , з  ді йснюва них АПН України.

Ви бір  жа нру а на л ітичн ого п род укту в кожному конкретно м у в и-
п адку буд е  в изначатися  по требами та зам о вл е ннями  уп р авл інців осв і тя-
нсько ї  сфери,  з  м іс то вним нап ов нен ням та ф о рм ами над ан о ї  інфор м ації. 

3 . Необ хід ни м є фор му вання власн ого б анку фахової  інформації в ід-
п овідно до визначеного  ко л а проблем, що становл ять і нтерес для управ-
лін ців та прак ти ків осв і тя нс ь кої галу зі . 

Е фективн і сть а наліти чно ї  діяльності в і дповідного стру кт урного 
п ідроз діл у  ДНП Б Україн и  ім .  В. О.  Су хомли нсь кого в из начає тьс я як 
ная вн істю власн ого пов н от екс тового ресурсу, ств орюваного шля хом 
о ц ифрув анн я бібліо т еч них  фо ндів, так і мож ли вістю доступу до повн-
оте кстових ресу рсів мережі І нт ернет .

 4. Опа ну вання та впро вадже ння в прак тику робот и  а налітичного від-
діл у суча сн и х  технологій о бро бки та  ан алізу  по то ків інф ор ма ції для 
 ст в ор ення огля до в о-ана лі т ич них документів .

 Нед о сконала матеріально-технічна база та недостатнє фінан су вання 
педа го гіч них біб лі о тек не сприяє роз витку інфор ма цій но-ана лі тич ного 
напряму. Необ хід ною умо вою успіш ного функ ці о ну вання ана лі тич ної 
служби є її орга ні за цій но-тех но ло гічне забез пе чення, яке має вра хо-
ву вати наяв ність сучас ного ком п’ю тер ного облад нання, мереж і засо-
бів зв’язку, ефек тив ного про грам ного про дукту, що дає мож ли вість 
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нако пи чу вати, оброб ляти й шукати необ хідну інфор ма цію в авто ма-
ти зо ва ному режимі. І хоча в умо вах еко но міч ної кризи це досить 
про бле ма тично, слід активно пра цю вати над удо ско на лен ням мате рі-
аль но-тех ніч ного забез пе чення шля хом залу чення меце натсь ких кош-
тів, участі в наці о наль них про гра мах тощо.

5. Орга ні за ція доставки огля до во-ана лі тич них доку мен тів в елект ро-
нному вигляді замов ни кам поза межами ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо-
млинсь ко го.

За умови від сут ності в ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухомлинського влас-
ного полі гра фіч ного вироб ництва елект ро нна доставка ана лі тич них 
доку мен тів є ціл ком виправ да ним кро ком. Вод но час ця форма подання 
інфор ма ції сприяє опе ра тив ності забез пе чення фахо вих потреб управ лін-
ців та при йн яття ними управ лінсь ких рішень у сфері освіти, акти ві зує 
вклю чення ана лі ти ко-син те тич них мате рі а лів у доку мен тальні потоки 
дер жави та сві то вий інфор ма цій ний простір.

6. Вивчення, уза галь нення та засто су вання досвіду роботи віт чиз ня-
них та зару біж них інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур, зок рема в біб-
лі о те ках.

Цей напрям діяль ності перед ба чає про ве дення актив них форм обміну 
досві дом ана лі тич ної діяль ності, зок рема про ве дення кон фе рен цій, 
семі на рів, прак ти ку мів, круг лих сто лів тощо на базі ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого, участь спів ро біт ни ків ана лі тич ного від ділу 
в таких захо дах, що орга ні зо ву ють інші уста нови, від ря дження до ана-
ло гіч них струк тур них під роз ді лів в Україні.

На основі вивчення досвіду роботи ана лі тич них під роз ді лів біб лі о тек 
та інших уста нов буде здійс ню ва тися нау ко во-ме то дичне забез пе чення 
ана лі тич ної діяль ності в осві тянсь кій галузі – уже готу ються від по від-
ний нау ко во-ме то дич ний посіб ник з прак тич ними реко мен да ці ями для 
ана лі тич ної служби та інструк ці ї.

7. Налагодження діє вої коопе ра ції і коор ди на ції діяль ності інфор ма цій-
но-ана лі тич них струк тур різ них біб ліо теч них закла дів. В умо вах еко но-
міч ної кризи та недо ста тнь ого фінан со вого забез пе чення питання коопе-
ра ції та коор ди на ції акту а лі зу ється, адже навіть най біль шим біб лі о те кам 
важко здійс ню вати доступ до усіх мож ли вих існу ю чих інфор ма цій них 
ресур сів у тра ди цій ній та елект ро нній формі. Як свід чить прак тика, залу-
чення всіх одно часно ресур сів немож ливо орга ні зу вати і тех нічно, і збіль-
шує інфор ма цій ний шум, а отже, змен шує реле вант ність і пер ти нент ність 
задо во лення інфор ма цій ний потреб корис ту ва чів.

8. Залу чення нау ко вців АПН Укра їни як екс пер тів із про блем педа го-
гіч ної науки з метою ство рення якіс них огля до во-ана лі тич них доку мен тів. 
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Уже сьо го дні ведуться пере го вори з нау ко вими інсти ту тами АПН Укра-
їни з метою залу чення про від них фахів ців до ана лі тич ної діяль нос ті.

9. Під го товка ква лі фі ко ва них фахів ців-ана лі ти ків та під ви щення 
фахо вого рівня спів ро біт ни ків ана лі тич ного від ділу ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого й ана ло гіч них струк тур них під роз ді лів 
у мережі осві тянсь ких біб лі о тек МОН Укра їни та АПН України.

Ви моги до спе ці а ліс тів-ана лі ти ків інфор ма цій ної сфери, які ство рю-
ють біб ліо течні інфор ма цій но-ана лі тичні про дукти шля хом струк ту ри-
за ції вели ких обся гів інфор ма ції, мають від по ві дати сучас ним і перс-
пек тив ним тех но ло гіям їхньої про фе сій ної діяль нос ті.

Ква лі фі ка ційні вимоги до пра ців ника, який займа ється інфор ма-
цій но-ана лі тич ним забез пе чен ням влад них струк тур, вклю ча ють, як 
свід чить прак тика, досить висо кий рівень ком п’ю тер ної гра мот ності, 
від по відну орі єн та цію в акту аль них питан нях сус піль ного життя, 
уміння опе ра тивно знайти у вели ких обся гах інфор ма ції потріб ний 
мате ріал і про ана лі зу вати його, наяв ність здіб нос тей до про дук тив ного 
спіл ку вання з людьми різ ної полі тич ної орі єн та ції, про фе сій, погля-
дів та ін. [ 1 ]. Водночас  т акий фахівець а на літи чн ог о від ділу ДНП Б 
Укр аїни і м . В. О . С ух омлинського п ов инен м а т и  пе да гогічну спеціаль-
 ні ст ь,  щоб вільно  орієн ту в атис я в п ит аннях педаг ог іки.

П ід готовка фах і вц ів-а налітиків освітянсь кої  галузі  має здійс ню ватися 
на держа вн е  за м ов лення  у  вищих нав чаль них закл адах педа г огічного 
 п ро філю. Як показує п р актик а, ц  е  цілко м випр ав да ний крок .  Уже є певні 
резуль тати  що д о під готовки ф ахівців для о св іт я нс ьких б іб ліотек  у  ВНЗ 
ІІІ–ІV  рівнів акредитації пед а го гічног о  пр офілю,  з  о кр ем а  в Інс ти-
туті  ук раїнсь кої ф іл ології Національного педаго гі чн ог о  універ си те т у 
ім.  М  .  П. Др аг о ма нова орга ні з ов ано під г от овку фахі в ців інтег рованої 
с пе ці альності « У чи тель  української  м ов и і літера тури – біблі от е ко-
знавець».  В ипуск ни ки , які  мають таку спец іаль ність, фахово воло -
д іють пит аннями як педа г ог іки , т ак  і  біб ліоте чно ї  спр ави.

Отж е, інформацій н о-анал іт ичне з а бе зпечення упр авлінс ьких 
структур  галузі,  зокрема  АПН  України , перебуває н а стад і ї  св ого 
становле ння та  потребує сут тє в ог о в дос кон ал ення. Як напрям  діяль но ст і 
 і нформа ц ійно-аналі тичне забез печення п ед а гогічної наук и  слід виз на-
чит и одним із пров ід них і п ередб а ч ити з ураху в ан ням цього від повідні 
зміни ф ун кцій т а  структ ури Д НПБ  України і м . В. О. Су хом линсь ко го  . 

І  нформа ц ійно-ана літичне з абезпечення пед аго гі чної науки, осв іти 
і  практики У кра їн и  пе р едбачає к ом плек с т еорети чних, науко во-мето-
д и чни х та  орга ні зацій них з аході в, а  са ме : з  дійснення  по стійного інфор-
м ац ій ного мон іт ор ингу з  акту альни х  п ит ань педаг огіки і псих о логії; 
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вив че ння інфор мац ій них потреб управ лін ців та н аук ов ців  ос ві тянськ о ї 
 галузі;  с  тво рення н а уково-об ґр у нтован о ї сист еми оглядово-а на лі тичних 
докум ен тів різних  жанрів, які готува тим уться на о с н ов і в ідпов ід ни х баз 
д аних із залуч енням електр онного  к ат алогу і реф ер ат и вної б ази д а них; 
пош у к  па рт н ерів для аналіт ич ної діяль ності н а  к оо п еративних заса -
да х;  з  алучення е к сп ерт ів-на ук о вців  у  сфері п ед агогіки; з  апо чаткування 
 і нф ормацій н ого бюл ет еню в т ра д иційній  т а  елект рон ні й ф ормі; 
науково-ме то д ичне та к адрове з а бе зпечення процесу під го товки огля-
д ової і нформа ці ї тощо.
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Кор по ра тивна робота осві тянсь ких біб лі о тек Укра їни 
з фор му вання галу зе вого рефе ра тив ного ресур су

Роз крито нау ко во-ін фор ма ційну діяль ність ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо-
млинсь кого у сфері забез пе чення педа го гіч ної освіти, науки і прак тики Укра-
їни рефе ра тив ним ресур сом пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики. Роз гля нуто 
досвід вико нання кор по ра тив ного про екту з фор му вання галу зе вого рефе-
ра тив ного ресурсу спіль ними зусил лями осві тянсь ких біб лі о тек МОН Укра їни 
і АПН України.

Ін фор ма ція в нині шнь ому світі є одним з най важ ли ві ших стра те гіч-
них ресур сів подаль шого ста біль ного роз витку дер жави. У Законі Укра-
їни «Про основні засади роз витку інфор ма цій ного сус піль ства в Укра-
їні на 2007–2015 роки» серед інших постав лено завдання «гене ру вання 
наці о наль них інфор ма цій них ресур сів в еко но міч ній, нау ко во-тех ніч-
ній, соці аль ній, наці о наль но-куль тур ній сфе рах…» [1]. Доку менти біб-
лі о тек Укра їни є сут тє вою скла до вою наці о наль них інфор ма цій них 
ресур сів. На сьо го дні існує ряд реаль них пере д у мов для ство рення єди-
ного інфор ма цій ного прос тору в рам ках біб ліо теч ного спів то ва риства. 
Серед них: потреба в усе біч ному й пов ному доступі до наяв них інфор-
ма цій них ресур сів; постійне та швидке зрос тання обся гів інфор ма цій-
них ресур сів і від сут ність мож ли вос тей в одній орга ні за ції задо воль-
нити всі інфор ма ційні потреби своїх корис ту ва чів, маючи тільки свої 
бази даних. Єди ний інфор ма цій но-біб лі о теч ний прос тір при пус кає 
орга ні за цію про це сів біб ліо теч ного обслу го ву вання на базі сучас них 
інфор ма цій них тех но ло гій, які дають мож ли вість об’єд ну вати ресурси 
й досвід, ство рю вати кор по ра ці ї. На цьому акцен ту ють увагу фахівці 
біб ліо теч ної справи Укра їни, під крес лю ючи, що в опти мі за ції біб ліо-
теч ної діяль ності в сучас них умо вах «… ефект від впро ва дження нових 
тех но ло гій буде значно збіль ше ний за умови здійс нення орга ні за цій них 
захо дів, пов’я за них із широ ким засто су ван ням коопе ра ції в біб ліо теч-
ній діяль нос ті» [2, 14]. Кор по ра ції явля ють собою, зок рема, дого вірні 
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об’єд нання, ство рені на основі поєд нання вироб ни чих, нау ко вих та 
комер цій них інте ре сів з деле гу ван ням окре мих пов но ва жень центра лі-
зо ва ного регу лю вання діяль ності кож ного з учас ни ків. Кор по ра ції ство-
рю ються на різ них рів нях, зок рема між на род ному, загаль но дер жав ному, 
регі о наль ному та галу зе во му.

З огляду на вище ска зане, одним із пріо ри тет них напря мів роботи Дер-
жав ної нау ко во-пе да го гіч ної біб лі о теки (ДНПБ) Укра їни ім. В. О. Су хо-
млинсь кого як галу зе вого нау ко во-дос лід ного, нау ко во-ін фор ма цій ного 
центру осві тянсь ких біб лі о тек Мініс терства освіти і науки (МОН) Укра-
їни та Ака де мії педа го гіч них наук (АПН) Укра їни є робота з фор му-
вання все ук ра їнсь кого галу зе вого ресурсу (з пси хо ло го-пе да го гіч них 
питань) як скла до вої інфор ма цій ного прос тору дер жави [13, 6]. Важ ли-
вою час ти ною все ук ра їнсь кого інтег ро ва ного інфор ма цій ного ресурсу 
пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики є сис тема вто рин них доку мен тів, яка 
міс тить біб ліо гра фічну, рефе ра тивну та огля до во-ана лі тичну інфор ма-
цію з нау ко во-пе да го гіч них питань. Від омо, що рефе ра тивна інфор ма-
ція, яка є загаль но прий ня тою фор мою обміну нау ко вими досяг нен нями 
та засо бом спіл ку вання вче них в усьому світі, допо ма гає зорі єн ту ва-
тися в потоці нау ко вої літе ра тури, одер жати нові від о мості щодо нау-
ко вих дослі джень у пев них галу зях знання. Зрос та юча потреба опе ра-
тив ного рефе ра тив ного інфор му вання об’єк тивно зумов лена тим, що 
в сучас ному світі роз ви ток інфор ма цій них тех но ло гій кар ди нально змі-
нив швид кість і харак тер інфор ма цій них обмі нів. Серед віт чиз ня них 
пуб лі ка цій щодо ство рення кор по ра тив них тех но ло гій, у тому числі, 
у кон тексті роз витку загаль но дер жав ної сис теми рефе ру вання в Укра-
їні, слід виді лити пуб лі ка ції нау ко вців В. М. Го ро вого [3], Н. Я. Зай чен-
ко [4], М. Б. Со роки [14, 15, 17], Є. Кор ни ло вої [8], А. О. Чек ма рьова [17, 
18].

Мета статті – роз крити нау ко во-ін фор ма ційну діяль ність ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого у сфері забез пе чення педа го гіч ної освіти, науки 
і прак тики Укра їни рефе ра тив ним ресур сом пси хо ло го-пе да го гіч ної 
тема тики, роз гля нути пер ший досвід у ство ренні галу зе вої кор по ра тив-
ної мережі з рефе ру вання об’єд на ними зусил лями осві тянсь ких біб лі о тек 
МОН Укра їни і АПН України.

Ре фе ра тив ний напрям роботи в нау ко во-ін фор ма цій ній діяль ності 
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого було запо чат ко вано в про-
цесі вико нання нау ко во-дос лід ної роботи (НДР) «Нау ко во-ін фор ма-
ційне забез пе чення осві тянсь кої галузі Укра їни. 2003–2007 рр.» (нау кові 
керів ники – В. І. Лу то ви нова, канд. іст. наук, Т. В. Добко, канд. іст. наук). 
У рам ках НДР було узго джено та доку мен тально закріп лено дого вірні 
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засади між ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухомлинського, Інсти ту том про-
блем реєст ра ції (ІПРІ) НАН Укра їни та Наці о наль ною біб лі о те кою 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (НБУВ) про участь біб лі о теки у фор-
му ванні загаль но дер жав ної рефе ра тив ної бази даних (БД) «Укра ї ніка 
нау ко ва» та її папе ро вого варі анта Укра ї нсь кого рефе ра тив ного жур-
налу (УРЖ) «Дже ре ло». Було про ве дено роботу з визна чення сег мента 
рефе ра тив ного пред став лення біб лі о те кою нау ко вих пуб лі ка цій. До сег-
мента було вклю чено віт чиз няні нау кові пері одичні видання пси хо ло го-
пе да го гіч ної тематики.

З 2007 р. ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого займає ста більну 
пози цію учас ника кор по ра тив ного про екту формування загаль но-
дер жав ного рефе ра тив ного ресурсу і є поста чаль ни ком рефе ра тив-
ної про дук ції до нього, поряд з такими інфор ма цій ними центрами 
як ІПРІ НАНУ та Наці о нальна нау кова медична біб лі о тека Укра-
їни, що позна чено на сайті НБУВ. Ре жим доступу: http://  ww w. n  buv.
g  o v.u  a/ library /ref.html . На 1 жов тн я  20 09  р.  науков цями б і бліотеки 
 с тв о рено та  по дано д о  за гальнодержавної реферативної БД «Україніка 
н ау ко в а» реф ер атів на  4 9 81  статтю , щ  о  становить  10 32 2 рефе ра-
тивні  запис и  ук раїнсь ко ю,  р  о сійсько ю  т а англійсь кою м овами.  
П  е рш а публікація  реферативної прод укці ї,  п  ідготов ле но ї фахівцями 
Д НП Б Україн и ім. В. О.  Су хомлинс ьк ог о,  відбу л ася в  У РЖ  
 « Джерело» – серія 3 «Соціальні  і гуманітарні науки . Мистец тво »  в 
№ 3 за 20 07  р. На 1 жовтня 200 9 р. у цій серії  представлено 18 31  реф ерат 
з тих , які ств орено в  ДНПБ У кр аї н и ім. В  . О . Сух ом л инсь кого.

 Зав да ння забез пе че ння опера тив ного дос тупу корис ту в а чів і нформ а ції 
до р еф ер ативних  ре сурсів  вл асн ого в ир об ни ц тва було час т к ов о в иріше-
н о за раху нок  фор мування рефер ат и вної БД в елект ронному форматі 
і вис та вл ення її на веб-портал і Д НПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
з 2 0 08 р.  Режим досту пу : htt p://  w ww.  l  ib rary. edu-u a. net

 У  сп и ск у вида н ь,  які  ре фе р ую ться нині в ДНПБ  У кр а їн и 
ім.  В  .  О . Сухомлинсь кого, предст ав лено 21  часопис  те оретич ного, нау-
к ово-мет одич ног о та науково-п рактичн ого хара кт ер у , які включен о 
до «Переліку нау ко вих фахо вих в идань У кра їни»,   за тв е рдженого В А К 
 України . А  наліз реферати вної р о боти  показує, що в   же с ьо годні кори сту ва-
чам відк ри т і можл ив ості  операт и вного ознайомлення чере з  ре фер ативні 
б ази  даних з  найнов іши м и  на працюван нями а к ад ем ічної педа гог іч-
ної науки України. Охо пл ено р е фе р ування м п ер іодичні видання, зас-
н овник ами і с півза сно вника м и  як и х  в иступа ют ь:  п’ять з 10-ти нау ко во-
до сл ідних інс ти т утів АПН Укра їни; в  ищого н ав чаль н ого закладу післядип-
л омної педагогіч но ї освіти – «Універ си те т у менеджм ен т у  ос в іти» тощо . 
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Дос від рефер ат ив но ї  роботи  ДН ПБ   Ук раїни ім. В  . О.  Сухомлинського 
узагаль ню ва вся й опр и лю дн ю вався на  мі жнаро дних і в се українських 
 конфер е нц іях [6 ]  і семінарах [7; 16 ].  Пи т ання реф е ратив ної діяльності 
б ібл іотек и  ви св і тл ювалося на сто рі нках  на ук ових  журналів [ 9; 11].

Нез важаю ч и на  пе вні д ося гнення  у  фор муванні реферативн ого ресурсу 
псих ол ого-пе да гогічної тем ати к и, у  цій  сфері  нау ко во-інфо рм аці йн о ї 
діяль н ості перед ДНПБ Укра їни і м.  В  . О . Сухо мл и нс ького сто їт ь 
непросте  завданн я,  п  ов’язане  з необхід ністю  су тт є вого  з біль шенн я 
 обс ягу рефера тив но ї  інформ ації за рахунок включенн я в реферат и вний 
ресурс значної к іль кості  наукових  п ер іодичних і про дов жу ваних  видан ь 
 вищ и х навч альних закла ді в  Укр аїни. 

Сього дн і МОН  У кр аїни виступає з асн ов ником та с п ів з асновн-
иком с еми періо дичних  в идань, які  ре ферую ться в біблі от еці. Пуб-
лі к ації В НЗ та І н ституту п ісл ядипло мної педаго гічно ї освіти 
Укр аїни п редставл ен о  дес ят ьм а  ви д аннями . У  регіон альному 
а спекті р еф е рування  про хо дять у с ього вісім періодичних  видань 
психолог о-педа го гі чної  те ма тики. Однак кадрові м ож л ивості 
науково-р еф ера тивного від діл у  ДН П Б  України ім. В.  О . Сух ом ли н-
с ьк ого обм еж ен і. За таких  умов  пр ов ідним  н ап ря мом збіл ьш е ння обся-
гу р еф е ра тивного  ресурсу п си х олого-педаго г іч но ї тема т ики є с творення 
 г алузе вої к ор п орації з  вироблення  рефера тивного р ес ур с у. Вра хо вуючи 
досвід  р еалізації біблі от екам и  в  Україні  к ор пор ат ив них проектів та 
 вл а сний дос від р еферат ив ної р обо ти , ДНПБ  Укра їни ім. В. О. Сух ом-
ли нського як науков о-м ет одичний ц е нтр бібліотек освітянської  г алузі 
в ис ту п ил а іні ціа тором ство рення с піль ними зуси лл ями освіт янських 
бібліотек М ОН  Украї н и та АПН   У країни р еф ер ативного р е сурсу психо-
л ого-п е да го гіч ної тема тики в якому  вона  буде викон у ва ти , зокр ем а, 
функції  ко ордина тора роз в итку  і під тримки  корпоративної  м ережі. На 
створення галузевої  ко рпорації нац ілює й  «Програм а  сп іл ьної  ді ял ьн о ст і 
МОН  України та АПН Укра їн и » на 2008–20 10  р  р.  Про акту аль ніс т ь 
 з авдання с тв о рення галузевого  ре ф ер ативного  ресур с у  сказа н о  в р ек-
ом е нд аціях Всеу кра їнсь кої наук ово-п рактич но ї конфе р енції «Стан та 
п ерспект иви роз вит к у  си стеми науково-ін формац ій ного  забезп еч ення 
освіт янської галузі  Ук ра їни»,  яка в ідбулася в К иєв і 7–9 листопада 2007 р. 
Роз виток реф ер ат ивної роботи в нап рямі ство рення  гал узевої корпо-
р ації з  р еф еру ва нн я в ДНПБ Укра їн и ім.  В. О . Сухом ли нсь ког о п ере д-
б ач е ни й також  на уко вим д ос лі дж е нням за темою « Науково-м ет одичні 
 т а організаційні засади  ін формац ій н о-аналітичного  з абезпечення 
педаг огічної  на уки, осв іти і практ ики Укра їн и.   2008–2  01 1 рр.» (на-
у ко ви й кер івник – О. М. Яценко,  канд.  і  с т. наук) .
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 Розробка про екту створ ення  кор порат ив ної мережі була роз-
почата нап ри кі н ц і 2007 р.  з  метою дося гне ння н о во г о  рівня п овноти 
й о перат ивн о ст і інформу в ання о світя н і всь ого сус піль ства про 
 нау кові нап рацювання в і тчи зняних у че них і фахі вц ів-практик і-
в.  У  першу ч ергу  було в ивч ено дже рела, я кі р озкривають досвід 
використ ання корпо ра ти вних т е хн ол ог і й у форму ванн і  ре феративних 
ресу рс і в. Бул о  спл ан ов ан о  д о цент рів п ервинної к ум уля ції гал уз-
ево ї  ко рп ор а тивної м е режі залу чити Л ьвівськ у обласну н аук ово-п ед а-
г ог ічну  бі бл іо т ек у та  Ми к ол аївську науко во-пе дагогічн у  біблі о теку. 
Н айв а го міший внесо к у ф ормува ння галуз ев ог о  р еф еративного інфор ма-
ці йн ого р есурсу м ожуть зробити  науков і  бі бл іотеки вищих нав ч альни х 
 за кл аді в пед аг огічного та  і нж ен ер н о-педа го гічного профі лів І ІІ–І  V  рівні в 
 ак ре д ит ації,  яких в  Ук ра їні н ар ах овуєт ься  більше 30.  До корпо рат ив-
ної мер еж і  з і  с творення г ал у зевого р ефератив н ого р есурсу д оцільно 
 залучити біб л іотеки  27 обл а сн и х  інс титут і в  пі сл я диплом но ї педагогі чно ї 
осв іт и та  бі бліот ек и  на укових установ А ПН  У країни .

Схема функ ці он ування  ко рп оратив ної мережі з і  с творенн я р е-
ф еративного галузевого  проду кт у  в загальних  ри сах має скла да-
тися з д ек іл ькох осно вни х компонент і в , пов’язан и х  між собою:  
створе ння рефера ті в  у  б іб ліотец і-центрі первин ної  кумуляції 
т а  пода нн я їх в е лект ронному  фо рм ат і  електрон ною п ош-тою до 
реферативн ого від діл у  Д НПБ Укр аї н и ім. В. О. Су хом ли нсь кого;  к  ум у
л я ція, сист ема тизац і я , експ ер тиза (контро л ь за якістю  реф ератив ної п ро-
дукці ї),  при нео бх ід ності – л іт ера турне р ед аг ув а нн я текс ті в рефератів  т а 
контроль за у ни кнен ня м  випадк ового  ду бл юв а ння реф ер атів від буває-
т ься в рефератив ному в ід ділі ДНПБ Укра їни ім. В  . О . Сухомл инсь кого; 
пере д  ре фе р ативни м від ділом ДНПБ Укр аїни ім. В. О. Су хомл инсь кого 
постає завд ання  індек саці ї  р е ферат і в  для рефе ра тив ної б аз и  даних ДНПБ 
Укра їн и  і м. В. О.  Су хо млинського  ; с  піл ьн о з фах ів цями  ме діацентру 
бібліотеки над іслані рефе рати р азом з рефе рати вною інф ор ма ці є ю, яку 
нап ра ц ьо вано в  реф е ра тив ному від ділі  ДН ПБ України і м . В. О . Сух ом-
ли нс ь кого, в  водяться до р е феративної БД б іб ліот ек и  і вист ав ля ються н а 
веб-по рта л і ДНПБ  Ук ра ї ни ; сам е  ре феративний від діл Д НПБ Україн и 
 ім.  В.  О.  С ух ом ли нс ь ко г о елек тр он ною пошто ю від правляє п і дг отов-
л ені реферати до НБУВ  з подаль шим їх роз мі ще нням у з а галь н одерж-
ав ній рефер ати вній  базі даних « Ук ра ї ніка наукова » та УРЖ «Дже рело». 
Таким чино м, в од но час здій сню ється робота зі створення  галузевої 
р еф ер ат и вн о ї БД н а  базі  ДНПБ України ім. В.  О. Сухомлинс ь кого та 
постача нн я рефе ра тивної продук ці ї до з аг аль нодер жа вної  реферат ив ної 
БД.
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Н а п ро по зицію  ДН П Б  Ук раїни і м. В. О. Су хом л инського цілк о м 
 ре альним видається р еф ера ти вн е  оп р ацювання о світянськими біблі-
отеками  дв ох-тр ьох періодич них або продовжуваних  ви д ань із пси-
х олого-п ед агогічної  темати ки ,  які вида ют ь в ищі навчальні з а кл ади .

У   ли стопаді 20 07 р.  до б іб ліотек  ВН З  б уло пере дано практич ни й  по сібник 
«Рефе ру в ання як п ро цес мікроаналітич н ого згортання і нф орма ці ї» , роз-
ро блений авт ором В. І.  Л уто виново ю  [1 0] . Посі бни к  підготов лен о 
 в ДНПБ   Ук р аїни ім.  В. О . Су хо млинсь ког о  в серії « Н а допомогу 
 професі йні й  самоосв іті праці вн иків  освітянсь ких біблі о-
те к». Й ого адресо ва н о праців н икам  бі бліот ек , які б уд ут ь з айма-
т ис я  п рактични м р еферув ан ня м. Видання в стислому в и гляді о з-
н айомлює з  теорети чними  засад ам и  ре ф ерування д окумен тів, р  оз-
к ри ває м етодик у і т ехнол огію  підгот овки р еф ер ату, роз глядає п ризна-
че нн я  реферат ив них баз даних тощо. Додатково було роз роблено 
методичний пакет документів, що сприятиме оптимізації спільної 
роботи в єди ній мережі. Мето дич ний пакет міс тить мето дичні поради, 
які допо мо жуть у прак тич ному рефе ру ванні. Серед них: при клади тек-
с тів рефе ра тів ста тей з пері одич них видань пси хо ло го-пе да го гіч ної 
тема тики; спи сок мар ке рів (харак тер них слів і сло во спо лу чень); реко-
мен да ції щодо від бору клю чо вих слів; кри те рії від бору ста тей для рефе-
ру вання. Перед ба чено ство рення рефе ра тив ного про дукту осві тянсь-
кими біб лі о те ками згідно з вхід ними фор ма тами загаль но дер жав ної 
рефе ра тив ної бази даних «Укра ї ніка нау ко ва».

У прак тичну пло щину питання ство рення кор по ра тив ної мережі 
було пере ве дено після Все ук ра їнсь кого нау ко во-прак тич ного семі нару 
«Осві тянські біб лі о теки Укра їни в реа лі за ції про грами рів ного доступу 
до якіс ної осві ти» (21–22 жовтня 2008 р., м. Чер ка си), у під сум ко вому 
доку менті якого було визна чено завдання «запо чат ку вати кор по ра тив-
ний про ект зі ство рення галу зе вого рефе ра тив ного ресур су» [12]. До 
вищих педа го гіч них навчаль них закла дів Укра їни за під пи сом пре зи-
дента АПН Укра їни В. Г. Кре меня було направ лено листи з запро шен-
ням до участі в ство ренні галу зе вого рефе ра тив ного ресурсу спіль ними 
зусил лями ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого та біб лі о тек ВНЗ. 
У резуль таті про ве де них після цього кон суль та цій між ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млинсь кого та біб лі о те ками ВНЗ, на 1 січня 2009 р. заявили 
про свою готов ність взяти участь у про екті фор му вання галу зе вої кор-
по ра ції з рефе ру вання пред став ники 17 нау ко вих біб лі о тек ВНЗ Укра їни 
педа го гіч ного та інже нер но-пе да го гіч ного про фі лів ІІІ–ІV рів нів акре-
ди та ції, а також Мико ла ївська нау ко во-пе да го гічна біб лі о те ка. Важ ли-
вим захо дом ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого в роз витку кор-
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по ра тив ної вза є мо дії осві тянсь ких біб лі о те к. стало про ве дення у квітні 
2009 р. ста жу вання, яке було орга ні зо ване для біб ліо теч них пра ців ни-
ків нау ко вих біб лі о тек вищих навчаль них закла дів Укра їни педа го гіч-
ного та інже нер но-пе да го гіч ного про фі лів ІІІ–ІV рів нів акре ди та ці ї. На 
ста жу вання при були пред став ники 17 ВНЗ із різ них регі о нів Укра їни. 
Метою дво ден ної роботи було: допо мога в запо чат ку ванні рефе ра тив-
ного напряму нау ко во-ін фор ма цій ної діяль ності в біб лі о те ках педа го-
гіч них ВНЗ з подаль шим їх при єд нан ням до галу зе вої кор по ра ції щодо 
ство рення рефе ра тив ної інфор ма ції пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики, 
навчання біб ліо теч них пра ців ни ків, що при були на ста жу вання з основ 
тео рії і прак тики рефе ру вання. Спіл ку вання з учас ни ками ста жу вання 
засвід чило, що жодна з біб лі о тек не має фахів ців, які б мали досвід 
рефе ра тив ного опра цю вання нау ко вої літе ра ту ри. Для про ве дення ста-
жу вання було запро шено про від них фахів ців Укра їни з рефе ра тив ної 
роботи – зав. ана лі ти ко-прог нос тич ного від ділу НБУВ Н. Я. Зай ченко, 
стар шого нау ко вого спів ро біт ника НБУВ, нау ко вого керів ника НДР 
кан д. іст. наук О. М. Яценка. Голо вним захо дом дру гого дня роботи стало 
прак тичне заняття, при свя чене мето диці та прак тиці рефе ру вання. Ста-
жери на основі отри ма них знань вико ну вали завдання само стій ного 
ство рення й оформ лення рефе рату. Само стійна робота учас ни ків ста-
жу вання активно супро во джу ва лася інди ві ду аль ними кон суль та ці ями, 
які над а ва лися рефе рен тами ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого. 
У цілому, заходи зі ста жу вання від бу лися в діло вій, доб ро зич ли вій 
атмос фері й досягли постав ле ної мети, про що свід чать записи, які зали-
шили учас ники ста жу вання в книзі від гу ків ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су-
хо млинсь ко го.

Не за ба ром після ста жу вання до кор по ра тив ної мережі при єд на-
лася біб лі о тека Камя не ць-По дільсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
ім. І. Огі єнка. Вона пере дала 17 рефе ра тів, ство ре них на збір ник нау ко-
вих праць «Проб леми дидак тики істо рі ї». Загальна кіль кість пері одич-
них і про дов жу ва них видань, пред став ле них у галу зе вій рефе ра тив ній 
базі даних ста ном на 1 жовтня 2009 р., досягла 24 най мену вань, кіль-
кість учас ни ків галу зе вої кор по ра ції з рефе ру вання ста но вить чотири 
біб лі о теки. Отже, намі ти лася тен ден ція під клю чення до кор по ра тив ної 
мережі біб лі о тек вищих навчаль них закла дів. Про ве дена робота з фор-
му вання галу зе вої кор по ра ції виявила ряд про блем і труд но щів, на 
деяких з них необ хідно акцен ту вати увагу.

Під ста вою для успіш ного ство рення галу зе вої кор по ра ції з фор му-
вання рефе ра тив ного ресурсу є під тримка з боку керів ни ків осві тянсь ких 
нау ко вих уста нов, зок рема рек то рів, усві дом лення керів ним скла дом, 
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що кож ний ВНЗ є об’єк тивно заці кав ле ним у пред став ленні рефе ра тив-
ної інфор ма ції на свої фахові пері одичні і про дов жу вані видання в галу-
зе вий БД і загаль но дер жав ний рефе ра тив ній БД «Укра ї ніка нау ко ва», 
оскільки це є одним з визна чаль них чин ни ків зрос тання його рей тингу. 
Нау ко вці праг нуть опуб лі ку вати резуль тати своєї роботи, викла дені 
в статті, у першу чергу, з метою їх опри люд нен ня.

Не менш важ ли вим є усві дом лення з боку керів ного складу ВНЗ 
того, що тільки спіль ними зусил лями можна досягти най більш пов-
ного рефе ра тивного висвіт лення здо бут ків регі о наль ної педа го гіч ної 
науки і прак тики, зро бити їх доступ ними широ кому колу спо жи ва чів 
інфор ма ції в міні мально стислі строки, оскільки інфор ма ція, вчасно на-
д і слана й вірно опраць о вана, буде опе ра тивно вне сена до загаль но дер-
жав ної рефе ра тив ної БД «Україніка нау ко ва» та вистав лена на веб-пор-
талі ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухомлинського, а також над ру ко вана 
в УРЖ «Дже ре ло».

Важ ли вим є роз у міння керів ни ками й колек ти вами осві тянсь ких 
біб лі о тек, що напрям їх діяль ності з вироб ництва влас них інфор ма цій-
них про дук тів, зок рема рефе ра тив них, на думку фахів ців біб ліо теч ної 
справи, вида ється над зви чайно перс пек тив ним, таким, що від по ві дає 
вимо гам часу. Кор по ра тивна вза є мо дія дасть змогу роз ши рити спектр 
рефе ро ва них нау ко вих дже рел і, най го лов ніше, забез пе чити якісно 
новий рівень рефе ра тив ного обслу го ву вання вче них і спе ці а ліс тів осві-
тянсь кої галузі на основі новіт ніх інфор ма цій них про дук тів та послуг.

Очі ку вані резуль тати кор по ра тив ної спів праці пов’я зані з ура ху ван-
ням реаль них мож ли вос тей участі осві тянсь ких біб лі о тек у фор му ванні 
галу зе вого рефе ра тив ного ресурсу: кад ро вого потен ці алу біб лі о тек – 
пер вин них суб’єк тів куму ля ції; стану впро ва дження нових тех но ло гій 
у прак тику їх роботи. Перед ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого 
сто ять важ ливі різ но пла нові завдання зі ста бі лі за ції і подаль шого роз-
ши рення галу зе вої кор по ра ції, коор ди на ції її функ ці о ну вання. Акту аль-
ним є завдання дого вір ного оформ лення об’єд нання зусиль і під пи сання 
дво сто рон ніх угод про інфор ма ційну спів працю між осві тянсь кими біб-
лі о те ками у сфері рефе ра тив ної роботи. Акту аль ним є над ання ква лі-
фі ко ва ної мето дич ної допо моги в орга ні за ції прак тич ного рефе ру вання 
фахів цям, які будуть займа тися цією спра вою на міс цях. Доціль ною 
є орга ні за ція ста жу вання для пред став ни ків біб лі о тек облас них інсти-
ту тів піс ля дип лом ної педа го гіч ної освіти та інсти ту тів АПН України.

Ак ту аль ним є питання вико рис тання колек тив ного рефе ра тив ного 
про дукту. ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого реко мен дує всім 
осві тянсь ким біб лі о те кам активно про во дити роз’яс ню вальну роботу 



55

серед спо жи ва чів інфор ма ції щодо рефе ра тив них баз даних пси хо ло го-
пе да го гіч ної тема тики, здійс ню вати рек ламу нової інфор ма цій ної дис-
тан цій ної послуги НБУВ та ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого – 
рефе ра тив но ї.
Ви сновки. Ство рення одного з видів інфор ма цій ного ресурсу – рефе-

ра тив ного ресурсу пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики – є важ ли вим перс-
пек тив ним напря мом нау ко во-ін фор ма цій ної діяль ності ДНПБ Укра-
їни ім. В. О. Су хо млинсь кого, що знай шло своє закріп лення послі довно 
у двох нау ко во-дос лід них робо тах біб лі о теки. Ста нов лення й роз ви ток 
рефе ра тив ної роботи про тя гом 2003–2007 рр., зок рема, участь ДНПБ 
Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого у фор му ванні загаль но дер жав ної 
рефе ра тив ної бази даних «Укра ї ніка нау ко ва» стало важ ли вою пере д-
у мо вою про ек ту вання й вті лення в життя пла нів ство рення галу зе вої 
кор по ра ції з рефе ру вання спіль ними зусил лями осві тянсь ких біб лі о тек 
МОН Укра їни та АПН Укра їни при коор ди ну ю чій ролі ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь ко го.

Роз по чато реа лі за цію про екту фор му вання кор по ра тив ної сис теми зі 
ство рення галу зе вого рефе ра тив ного ресурсу напри кінці 2008 р. Перші 
резуль тати кор по ра тив ного спів ро біт ництва є обна дій ли ви ми.

Ство рення й функ ці о нування кор по ра тив ної сис теми з рефе ру вання 
нау ко вих пері одич них видань Укра їни пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики 
на галу зе вому рівні від кри ває нові гори зонти в плані якіс ного й опе ра-
тив ного обслу го ву вання корис ту ва чів на основі вико рис тання інфор-
ма цій них тех но ло гій. ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого саме 
в кор по ра тив ній вза є мо дії з біб лі о те ками бачить основу фор му вання 
все ук ра їнсь кого рефе ра тив ного ресурсу пси хо ло го-пе да го гіч ної тема-
тики. Незва жа ючи на те що для осві тянсь ких біб лі о тек рефе ра тив ний 
напрям нау ко во-ін фор ма цій ної діяль ності є новою спра вою, запо чат-
ку вання рефе ра тив ної роботи, під клю чення до галу зе вого кор по ра тив-
ного про екту ство рення рефе ра тив ного про дукту несе в собі неаби який 
потен ціал пере тво рення тра ди цій них біб лі о тек на від по відні вимо гам 
часу біб ліо теч но-ін фор ма ційні центри.
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УДК 024.2 : 004
Леонід ЧУПРИНА,
зав від ділу НБУВ

Біб ліо теч ний сайт: елект ро нні роз ра хунки за платні 
послуги в кон тексті мар ке тин го вої стра те гії

Роз гля да ються окремі аспекти про блеми ком плекс ного поєд нання комер цій-
ного й неко мер цій ного мар ке тингу у сфері біб ліо теч ного сер вісу. Зок рема, на-
д ання онлай но вих плат них послуг на біб ліо теч ному сайті в кон тексті пере орі єн-
ту вання мар ке тин го вої стра те гії на читача як клі єнта. На при кладі сайту НБУВ 
дослі джу ється акту аль ність питання та мож ливі спо соби елект ро нних роз ра хун-
ків за послуги.

Зрос тання                                       ви мог до бібл іо т ечного  сер вісу  зу мовлене  зм іною  станда рт і в 
 жи тт я сус пі л ьс тва , логік о ю роз ви тку сучасних інформаційн и х потреб 
люд ин и,  а  відповідно й інф р аст ру ктури  ї х  за д ов олення,  націо н ал ь ного 
інформац і йн ого ринку з а га лом. У  зв’язку з цим  з рос та є  р ол ь м ар кетин -
г ової стра те гії бібл іотек и . М  ар кетинговий  пі дхід фак тично у в’я зує мож-
л ив ості бібліо тек и з пот ре бами  культур но-інф ормаційн ого р инку і є засо-
бо м  впливу бібліо т ек и на користув ача . Тому в науков і й  літературі цим 
 пи танням при д іл яється значна  увага. У п уб лі каціях І.  О.  Дави д ов ої  ,  
I. Б. Мі хн о вої, Г. Л. Цеса рської, Г.  С. Мат лі но ї  , О. О. Бо ри со вої, Н. К лю кі-
ної, 3 .  В .  М айзик  , Н  . С околової в ис в ітлені теор е ти чні й пра ктичн і  пит ання 
окремих складових маркетингових комунікацій у діяльності  біблі отек.

П ам’ятаю чи , щ  о клас и чна схема маркет инг у  іноді подаєт ься як 5 «Р» – pro-
d uct , pric e, promo ti o n, place, p  erson n el , тобто тов ар ,  ц  іна, прос у ва ння, місц е , 
п  ер с онал,  зазначимо, що  в б іб л іотечні й  с пр аві п он яття «товар» асо ці ю-
єт ься з двома  те рмінами –  «б ібл іотечна продук ція » т  а  « біблі от е чн а по-
с луга».

 Під бібліотечною п р од ук ц ією роз у міємо  вс е,  що в ир об л яє ться біб-
л іотеко ю: інформаційні списки , біблі о гр аф ічні п о каж чики тощ о , тобто 
 все, що має власти во сті й форму реал ьного матеріально г о товару.

 П ослуга,  як прави л о,  п  р од ук т реаліз аці ї бібл і отеко ю  різних  фу нкцій, 
які м а ють від пові дн е  р есу рне забезпеч ен ня.

 Ф. Кот л ер  , засновни к к он цепції м аркет ин го вого упр ав л ін ня , чітко 
 поділяє  м ар ке тинг  н а комер ц і йний і неком ерційний [ 1]. 

Ком ер ційний  мар кетинг –  ко мплексна с ист ема організації 
 вироб ни цтва і  зб уту на ф ір мо в ому рівні ,  о  рієнтована на повне за-
д оволення попиту конкре тних спожива чів і о тр и ма нн я на цій  пі д ставі 
вис о ки х при бут ків .
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 Нек омерційний м а ркетин г на перший п лан  стави т ь не при бу то к,  а задо-
в олення пот ре б корис ту ва чів. Неко мер цій ний марке тинг роз гл я да-
є ться як  ефектив ни й  і нс тр ум ент д ос яг нення суспіл ьн и х  інтере сів 
у  бюджетних галузях діял ь нос ті.

Не комер ційні  пі дприємс тв а (бібліот е ки ) можуть викорис т овуват и 
ф іло со фію та інструм ен т арій маркети нг у  та к само , як  і ком ерц ійні. Вони 
також п ов инні знах одити  й  іде нтиф ікувати свої ринки, досліджувати 
потреби користувачів, пропонувати від повідні послуги та товари, 
створювати канали роз повсюдження послуг, займатися рек ла мою 
і нала го джу вати зв’язки з гро мадсь кіс тю.

Так, О. В. Ку ра кова серед основ них прин ци пів мар ке тин го вої орі єн-
та ції біб лі о теки наво дить поло ження комер цій ного й неко мер цій ного 
мар ке тингу, зокрема:

• Над а ються тільки ті послуги, які корис ту ються або корис ту ва ти-
муться попи том (осно во по лож ний прин цип орі єн та ції на перс пек тив-
ний попит).

• Асор ти мент інфор ма цій но-біб лі о теч них послуг може бути доста-
тнь о широ кий і інтен сивно онов лю ється з ура ху ван ням вимог спо жи-
ва чів. Від по відно про цеси й тех но ло гії над ання інфор ма цій но-біб лі-
о теч них послуг мають бути гнуч кими (прин цип широти онов лення 
асор ти менту послуг і про дук тів).

• Ціни на інфор ма цій но-біб лі о течні послуги фор му ються під впли-
вом дина міки пла то спро мож ного попиту й ана ло гіч них послуг інших 
інфор ма цій них і біб ліо теч них центрів (прин цип орі єн та ції ціни на 
попит і ціни спо жи ван ня).

• Кому ні ка ційна діяль ність ведеться активно, спря мо ву ється на 
конк ретні ціль ові групи спо жи ва чів інфор ма цій но-біб лі о теч них 
послуг (прин цип ціль о вого про су вання послуг).

• У біб лі о те ках стра те гічні рішення готу ються і при йма ються 
людьми, ком пе тент ними в кон’юнк турі інфор ма цій но-біб лі о теч них 
послуг (прин цип під бору кад рів, орі єн то ва них на мар ке тинг).

• Про гноз роз витку інфор ма цій но-біб лі о теч них послуг ведеться як за 
про фі лем уста нови, так і у сфері зов ні шньої кон’юнк тури ринку інфор-
ма цій но-біб лі о теч них послуг (прин цип рин ко вої орі єн та ції).

• В орга ні за цій ній струк турі біб лі о теки фор му ється під роз діл (від діл, 
служба, гру па) мар ке тингу, що несе від по ві даль ність за успіхи й імідж 
біб лі о теки і має пов но ва ження конт ро лю вати та ефек тивно забез пе чу-
вати вико нання своїх реко мен да цій функ ці о наль ними й іншими під роз-
ді лами біб лі о теки (прин цип фор му вання від по ві даль ного під роз ді лу) 
[2].
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Можна ска зати, що поєд нання в ком плексі комер цій ного й неко мер-
цій ного мар ке тингу в біб лі о те ках вирі шує два завдання: вико нання біб-
лі о те кою її сус піль них функ цій на значно вищому рівні та отри мання 
при бутку для забез пе чення цього рівня.

Сьо го дні прояв такого поєд нання спо сте рі га ємо, зок рема, у пере-
орі єн ту ванні мар ке тингу у сфері біб ліо теч них послуг на читача як на 
клієнта.

Як зазна чає у зв’язку з цим І. О. Да ви дова, пере тво рення сучас них 
біб лі о тек на центри інфор ма цій них елект рон них р есу рсів, які ф у н-
кц і он ують на при нц ип ово н овій с уча сній техн і чній та техн ол ог і чній 
б азі, є п ер е д ум овою т ого, що «спож ивач стає д ед алі д ост у пн ішим на 
і нд ив ід у ал ьн ому р і вні. Від н ині він спри йм аєт ься як особ и стість, а не 
знеосо бл ена один иця т ого чи і нш ого с е гм е нта і нф о рм аці йн ого р ин-
ку». З аст ос ува ння с уча сних і нф о рм аці йних техн ол огій у біблі от е чно-
інформ аці йн ому о бсл уг ов ува нні має в е сти до від х оду від м а рке т и нгу, 
спр ям ов ан ого на м ас ов ого спож ив ача, до з аст ос ува ння конц е пції упра-
влі ння вза єм ові дн ос ин ами зі спож ив ачем [3].

Я кщо в м ежах н ек ом е рці йн ого м а рк ет и нгу б і бл і от ек аря не надто ц ік а-
в или п одр об иці й м от иви з ап иту к ор и ст ув ача (він в ик он ував й ого в м ежах 
своєї комп ет е нції і від п ов і дно до і сн у ючих правил, а б і бл і от ека при цьому 
як м он оп оліст на п осл угу б ула впе вн ена, що к ор и ст увач все о дно при йде), 
то орі є нт ація на клі є нта в ис уває на п е рший план турб оту про нього, й  ого 
смаки й з ап ити. Н  аса мп еред як умову д ин ам і чн ого роз в и тку с амої б і б-
л і от еки та прос ува ння її п ослуг на і нф о рм аці йн ому ринку.

Я кщо г ов ор ити про пла тні п осл уги б і бл і отек, то орі є нт ація на спож-
ив ача п отр ебує в ир іше ння з авда ння не про ст ого прод ажу і нф о рм а-
ці йних п ослуг, а, п о-п е рше, в  ир о бн и ц тва с аме тих з них, які на цей м омент 
к ор и ст уют ься най біл ьшим п оп итом, п  о-др уге, м  ожуть р е ал із ов ув ат ися 
з м а кс им ал ьним ефе ктом, у най при йн я тн іший для спож ив ачів спосіб.

Щ одо спос обу р е ал із ації, то тве рдже ння про те, що найпр ив а бл ив-
іш ими для к ор и ст ув ачів б і бл і отек у най бл и жч ому майб у тнь ому б удуть 
п осл уги в р еж имі о нлайн, м  о жна б уло б ще на п оч а тку 2000-х р оків роз-
гл яд ати як прогноз. Н  ині ж це ц і лком очев и дно – н ада ння о нла йн ових 
п ослуг біблі от е чн ими сайт ами прод и кт ов ано а лг ор и тмом роз в и тку 
с уча сних і нф о рм аці йних п отреб л юд ини, яка завжди пра гн ула з ад о-
в ол ьн яти ці п отр еби яком ога опер ат и вн іше, а н ині для цього з’я вл яють-
ся ш ир окі м о жл ив о сті.

Це під тв е рдж уєт ься й стат и ст и чн ими д ан ими. З  о кр ема, к  іл ькість 
к ор и стувачів І нте рн ету в Укр а їні п ер ев ищ ила 12 млн, н  евпи нно збіл ь-
ш уєт ься й к ількість о нла йн ових біблі от е чних к ор и ст ув ачів.
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Так, портал Н ац і он ал ьної б і бл і от еки Укр а їни імені В. І. В е рна дс ь-
к ого (НБУВ) щ од оби від в ід ують 10–16 тис. к  ор и ст ув ачів. Д  ин ам іку зро-
ста ння цього п ок а зн ика за оста нні р оки м о жна прост еж ити на при кл аді 
о дн ого дня – 15 травня.

15 тра вня 2005 р. – 3,5 тис. к  ор и ст ув ачів з р і зн ими і нте рнет-а др е-
с ами1;

15 тра вня 2006 р. – 4,8 тис.;
15 тра вня 2007 р. – 8,4 тис.;
15 тра вня 2008 р. – 12,4 тис.;
15 тра вня 2009 р. – 16,8 тис.

Ч а ст ина прод у кції, що пре дст а вл ена на порталі НБУВ, ств ор ена н а-
ук овц ями б і бл і от еки як і нф о рм ація на б азі і нф о рм ац ії.

Н апр иклад, Слу жба і нф о рм аційно-ан ал іт и чн ого з абе зп ече ння 
о рганів держ а вної влади (С ІАЗ), крім і нф о рм аці йно-ан ал іт и чних ог-
л ядів, б  юл ет енів, р  еф ер ат и вних збі рн иків т ощо, п одає на своїй і нте-
рнет-ст ор і нці анал іт и чні та н а ук ові ста тті, збі рн ики, м  ат ер і али з вла-
сної б ази д аних, які є р езул ьт атом як і нд ив ід у ал ьних, так і к ол е кт и вних 
тво рчих з усиль і на які п ош ир юют ься в им оги з ак онів про і нт ел е кт у-
 ал ьну вла сність та а вт орс ькі права. З м етою в ивче ння п оп иту на про-
д у кцію слу жби її спі вр об і тн ик ами в тра вні 2009 р. пров ед ено д осл ідже-
ння а кт и вн о сті к ор и ст ув ачів і нте рнет-ст ор і нки С ІАЗ. В ияв ил ося, що 
прот ягом м іс яця р есурс від в ід али майже 30 тис. к  ор и ст ув ачів, усь ого 
скач ано близ ько 28 тис. файлів, щ  од оби від 6 до 8 тис. файлів. При цьому 
у свя тк ові дні, на які травень б аг атий, а  кт и вність від ч у тно зниж ув алась. 
Най б іл ьшою п оп ул я рн і стю к ор и ст уют ься в ип у ски « У кр а їна: п  одії, 
ф  а кти, к  оме нт арі», «Р ез онанс», «Шляхи р еф о рм ува ння укр а ї нс ької н а-
уки», «Криза в с у сп іл ьних в им ірах».

О тже, м  а ючи і нф о рм аці йний продукт, який з ад ов ол ьняв би п отр еби 
к ор и ст ув ача н аст іл ьки, що він був би г от овий з апл ат ити н езн а чні к о-
шти (5–10 грн), сайт з в ис окою від в ід ув ан і стю міг би в контек сті п е-
р еор і є нт ува ння на ч ит ача як на клі є нта з апр оп он ув ати пла тні п осл уги 
в р еж имі р е ал ьн ого часу.

Але обов’я зк ово п остає п ита ння еле к тр онних роз р ах у нків за пла тні 
п осл уги сайту. При кл адів й ого у сп і шн ого в ир іше ння в держ а вних б і бл-

1Ан аліз в ик ор и ста ння і нф о рм аці йних р есу рсів зді й сн ено шляхом стат и ст и-
чної о бр о бки log-фа йлу, що а вт ом ат и чно ф о рм ув а вся опер аці йною с и ст емою 
комп’ют ера, на якому вст ан о вл ено ці ресурси.
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і от еках Укр а їни а вт ор ові зна йти не вдал ося. П  ошук у Р ун еті т акож п оз и-
т и вних р езул ьт атів не дав.

О днак м о жна в ик ор и ст ати д освід, н  апр аць ов аний укра ї нс ьк ими 
с уб’є кт ами еле к тр онної к ом е рції. Найпри йн я тн іш ими в н аш ому в ип а-
дку спос об ами роз р ах у нку в ид ают ься sms-с е рвіс та еле к тр онні гроші.

Sms-с е рвіс (sms-бі ллінг, к  ор о ткі н ом ери) дає змогу оплач ув ати т овар 
чи п осл угу прямо з р ах у нку м об іл ьн ого т ел еф ону, шляхом від пр а вки 
sms-п ов ід о мле ння. У від п овідь на від пр а вл ене п ові до мле ння абон е нту 
над с ил аєт ься к ор о ткий п ар оль (sms-ключ), за д оп ом огою якого він отр-
имує д оступ до о бр аної ним п осл уги (н апр иклад, скач ува ння файла). 
Т акий сервіс н ад ають білл і нг ові комп анії, які м ають від п ов і дне прогр а-
мне з абе зп ече ння і угоду з м об іл ьним опер ат ором.

В а ртість плат ежу о бм еж ена с і ткою к ор о тких н омерів опер ат ора стіл-
ьн ик ов ого зв’я зку, звича йно це значення від 0,1 до 10 дол. із кроком 
в 0,5–2 дол. М  а кс им ал ьна с ума о дн ого плат ежу стан овить 10 дол.

Пр икл адом в ик ор и ста ння т ак ого серв ісу держ а вн ими о рг ан ами м оже 
б ути о рг ан із ація К иї вс ькою м іс ьк а дм ін і с тр ац ією опл ати за п а рк ува ння 
а вто в Києві.

О дн ією з п ер еваг sms-пл ат ежів є те, що скор и ст атись н ими м оже пра-
кт и чно к ожен вла сник м об іл ьн ого т ел еф ону – р івень п окри ття стіл ьн и-
к ов ого зв’я зку в ис окий, а к іл ькість к ор и ст ув ачів м об іл ьн ими т ел еф он-
ами с еред гром адян Укр а їни в б ер е зні 2009 р. стан ов ила 31 млн 90 тис.

Зр у чність, опер ат и вність і п е р сп е кт и вність т аких роз р ах у нків очев-
и дні, як і сьог одн і шні їх н ед ол іки – з о кр ема, в  ис ока к ом ісія опер ат орів 
стіл ьн ик ов ого зв’я зку і п е вна юрид и чна н ев изн ач еність для б юдж е тних 
о рг ан із ацій.

В Укр а їні ч а с тка вла сн ика сайту з ал е жно від в а рт о сті п осл уги (в а-
рт о сті sms) стан овить від 10 до 40  % [4]. У російсь ких опе ра то рів цей 
від со ток може бути не наба гато більше (Див. «Огляд про вай де рів sms-
ін дуст рі ї») [5].

Особ ли вість sms-сер вісу – незначні суми пла те жів за над ані послуги, 
що має свої плюси й мінуси. Пози тив, зок рема, вияв ля ється в низь кому 
рівні елект ро нного шах райства. Низька ціна також є додат ко вою моти-
ва цією, щоб ско рис та тися послугою.

З іншого боку, неви сока дохід ність цього біз несу зали шає незмін ною 
ситу а цію з роз по ді лом при бут ків на користь мобіль них опе ра то рів.

Можна при пус тити, що з роз вит ком е-ко мер ції sms-сер віс як спо сіб 
елект ро нних роз ра хун ків буде й над алі роз ви ва тись та вдос ко на лю-
ва тись, але над ій ності, опти маль них і зруч них для корис ту вача форм 
набуде, імо вірно, за умови зако но дав чого втру чання держави.
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Роз ра хунки елект ро нними гро шима (ЕГ). Елект ро нні гроші – 
зруч ний роз ра хун ко вий засіб, за допо мо гою якого можна купу вати 
товари, опла чу вати послуги, отри му вати оплату за вико нану роботу, не 
від хо дячи від ком п’ю тера. Такі опе ра ції стали реаль ними завдяки появі 
елект ро нних пла тіж них сис тем, які набу ва ють в Укра їні подаль шого 
роз витку. Їх нині налі чу ється бли зько десятка, але най ак тив ніші – Web-
Money Transfer та «Інтер не т .  Г  ро ші» (на тех но ло гії PayCash).

При чому для здійс нення опе ра цій купів лі-про дажу гаманці пови нні 
мати як покупці, так і про давці. Опе ра ції з вико рис тан ням елект ро нних 
гро шей про во дяться через сайти елект ро нних пла тіж них систем.

Учас ни ками елект ро нної пла тіж ної сис теми можуть бути як юри-
дичні, так і фізичні особи. Необ хідна умова вико рис тання інтер нет-гро-
шей на про грам ній основі – наяв ність на ком п’ю тері клі є нтсь кої про-
грами – інтер нет-га манця (ана лог бан ківсь кого рахун ка) – і реєст ра ція 
в системі.

За допо мо гою Web-Money Transfer можна здійс ню вати мит тєві тран-
зак ції, пов’я зані з пере да чею май но вих прав на будь-які online-то вари 
й послуги.

При здійс ненні тран зак цій з корис ту вача стя гу ється комі сія – 0,8  %,
але не менше одного цента. Комі сія зні ма ється з гаманця додат ково, 
а корес пон денту буде пере ве дена вка зана сума. Додат кову комі сію 
з корис ту вача зні муть при пере ве денні кош тів у готівку. Але тут уже 
все зале жить від того, де саме виво дяться кошти. У різ них пунк тах 
уве ден ня-ви ве дення гро шей беруть різні від сотки від суми, що виво-
диться (зви чайно, від 5  % і вище).

Вво дити, виво дити або попов ню вати гроші в гаманці можна різ ними 
спо со ба ми:

– скре тч-карт ка ми;
– бан ківсь кими пере ка за ми;
– по што вими пере ка за ми;
– вне сен ням готівки.
До пла тіж ної сис теми Web-Money Transfer гроші можна вво дити за 

допо мо гою скре тч-кар ток номі на лом від 50 до 500 WMU.
Про су ва ється на цьому ринку також Наці о нальна сис тема масо вих 

елект ро нних пла те жів (НСМЕП), носієм інфор ма ції в якій є сма рт-карт-
ка.

На поча ток 2009 р. НСМЕП нара хо вує 52 члена (вклю ча ючи Наці о-
наль ний банк Укра ї ни) та сім учас ни ків. При цьому, з початку 2008 р. до 
НСМЕП всту пило 12 бан ків. Загальна кіль кість емі то ва них пла тіж них 
кар ток НСМЕП ста но вить майже 2,4 млн [6].
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До недо лі ків елект ро нних роз ра хун ків можна від нести затримки 
з випла тою кош тів – частки влас ника сайту. У біль шості опе ра то рів 
пере ра ху вання г ро ше й в ідбув а ється     після     15 числа  місяця, насту пн ого 
за звітним (т обто  заробіток за  сі чень над ійде не раніше 15 лютого) .

 Од нак однією з най г ол овні ших п роблем,  щ  о  в иникають на шлях у 
в провадже ння таки х  ро зраху нків за платн і  пос луги,  в ид аєт ьс я моральна 
 не готовність біл ьшості  пост радянськ их , украї нс ь ки х у тому числі, с  по-
ж ив ачів о пл ачуват и інфор мац ійні п ос луги  бібл іо т ек.  При ч ин и  ц ього, 
здаєт ьс я,  біл ьш е  су б’є ктивно-психол ог іч ні ,  ніж  об’єк ти вно-мате ріальні. 
Тут і п си хологічн а  нас тороже ні ст ь  щодо  но вих ф орм роб о ти ,  і пере-
ж ит к и « загаль нон аро дно ї » форми в лас ності ,  і  п о боюванн я, небезпід-
с тавні , можливості ш а хр айства –  заплати ш ,  а теб е о б д урять (з а оцін-
к ами експерт ів , ч  астка ш ах райства у сфері  ел ектронних р оз рахунків 
с та новить 1–2    % від обсягу всіх опе рацій),  і наяв ні сть  в Інте рн еті хоча 
 й неякіс ної, одна к безкоштовно ї  інфор ма ції  т ощо.

То бт о з агаль ний стан культури вироб ниц тва й с поживання та-
к ий , що не сприяє виник ненню  довіри  мі ж суб’є кт ам и  цих  пр о цесів 
і  виробленн ю  ус талених , загальноп ри йн ят них, чітких і зрозуміли х 
правил на  взаємо виг ідних засадах.

 А ц е озна чає, щ  о  в разі введ ення оплати за пос луги сайту , к  іл ькість від ві -
д увачі в  рі зко зменш иться. Н  аск іл ьк и різк о, можна  побачити на п рикла-
ді р ос і йс ьк ого сайту  «С о ціола йн» , на яком у  дл я  корис ту в ачів  без-
сис те мн о викла д алася л ітература  с о ці ологічно ї  те м атики. Влас ни к 
сайт у для  ел е кт р онних роз р ахунків за в икачані книги с ко ристався п о-
с лу гами sms-с ерв ісу. Вартість однієї sms с та но ви л а в середнь ому 30 руб.

За сім днів е ксперим енту він о тримав    102 sms (тобто   скачали    всього 
102 книги – замість  звичних  20  т  ис .), і йог о  за гальний дохід с тановив 
1647 руб.,  що д ал о під стави  спрогнозув ати    4 30  з  а качув ань на  мі сяць 
 і б лизько 7 тис. руб. щоміс яч ного доход у [7].

От же , на прик ладі  ц ього е ксп ериме нту можна зробит и  вис новок    , що 
внас л ідок з апрова дження пла тн и х  с ервісі в на сайті з н еу н ік альним кон-
т ентом збере гти в д ається л иш е до 1   % від  к іл ькості від в і д увачів   , що 
 ко р истувалися  са йт о м на безко шт овній основі. Дл я  пр ив ат н ого сайту 
такий  рівень д ох од ності і в ідвід ув аності , можл иво ,  й при йнятний. 
Д ля  де ржав них бібл іотек, я кі  заціка вл ен і в збереженні в ис о кої від в і-
д увано ст і , в  а рто, напевн о, поєднувати н а  сайті ш ир окий набір б юд-
ж етних послуг із з апровадж е нням опл ати з а над ання у нікал ьн и х  п о слуг 
 і  п ро дук ції вла сн ого вироб ництва. 

При цьому слід  ур ахову ва т и  й орган із аційні моме нти. Склад 
виробничої  с тр уктури  б іб ліотеки як с ис теми вироб ництва  інфор-
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мац ійних п родук тів  і  послуг з а ле жить від х аракт еру  ви робничих 
п роц ес ів : чим в они скла дн іш і, тим складніша стру ктура,  
ф  орми орга нізаці ї  виробн ицтва  й умови роб от и  б іб ліотеки . 
Виробнича струк тура бібл і от еки має  ві дтво рювати  х ар актер роз -
п од ілу праці м і ж еле мен тами сис те м и. 

Іншими  сл ов ами, реа лізуючи с во ю марк е ти нг ову страт егію (у тому числі 
й у час тині з а про вадженн я  е ле ктронних р озраху нків з а  платні  по слуги) ,  б і б-
л іотека має вир ішити  пит ання координації  ма рке т ингових зус иль на в сі х 
рів нях і внести  ут очнення  у  ви робничу стр уктуру.  С еред  іншог о 
 у  велики х біблі от е ках це м оже б ути введ ення (штат но ї  ч и позаш т ат ної, 
н  а рівні р озп оділу пов н оважень) посади маркет ол ог а.

Крім  того, врах ову ється загаль ний рів ен ь гото вн ості колек тиву:  
ф ахо вий, психол ог ічний , к  ад р о вий т о що . 

Я к зазнача є П . Борхард [8],   перш ніж роз п очати цю роботу, необх ідно 
поста вити й  од ержати в ід по в ід ь на  т акі з апитання :

– Чи готове керівниц тв о  бі бліотеки її підт рим ат и?
– Чи з годні з цим о ргани у пр ав ління?
 – Ч и  готові до н о ви х під хо дів співробі тн ик и  бібліотеки , а я кщо ні, чи 

є шанс їх пере кон ати?
– Чи є  в б ібліо теці співробі тники, гот ові включитися  в  р еа лізацію 

 маркетин гової  ко нц е пції і від повідати  з а окремі д іл янки  р об от и ?
Якщо від пові ддю на  всі питання буде  «так», значить, є передумов и 

 дл я успішного  п оч ат к у. 
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УДК 027.54 (477) : 027. 081
Тетяна ДОБКО,
 за вв і дділу Н БУВ ,  кан д. іст.  наук,  старш. наук. с пі вроб.

 З абе зп е чення  ін ф ор мацій них з апитів корис тувачів 
довід ко во-б ібліо гр а фі чними ресу рс ам и

Роз гля да ють ся пи тан ня до ві д ко во- бі б лі о г ра фі ч но го об слу го ву ван ня (ДБО), 
ви ко ри с тан ня до ві д ко во- бі б лі о г ра фі ч них ре сур сів, ор га ні за ції до сту пу до баз да-
них, мо ні то рингу еле к т ро нно го ін фо р ма цій но го се ре до ви ща, на ві га ції у ре сур сах 
по шу ку ін фо р ма ці ї. Звер  не но ува гу на те н де н ції роз ви т ку ін те г ра ції до ві д ко во- бі-
б лі о г ра фі ч но го об слу го ву ван ня та ін фо р ма цій но- бі б лі о г ра фі ч ної ді я ль но с ті, роз-
ви т ку  ДБО в упе ре джу ва ль но му ре жи мі, не об хід ність ко о пе ра ції та спів пра ці бі б-
лі о тек Укра ї ни з фо р му ван ня на ці о на ль но го до ві д ко во- бі б лі о г ра фі ч но го ре сур су.

 У суч ас ни х  умовах  зм ін юваного і нфор мацій ного сере до вища, 
глобаліз ації, ш  ир ок ого в п р овадж ення  нових техн ол огій  і  ком унікаці й, 
переви роб ни ц тв а інф ор мації  і  деф іциту необ х ід ної , меж і бібл іогра-
фі чного п ош уку стира ют ься, і  уск ла д н ює ть с я  його  про це с. 

Ви значальними для дові дк о во-б ібліог ра ф іч ного обслу го ву в ання 
( ДБ О)  є запити корис тув ачів  і нф ор ма ції, а п ідг ото вка від повід е й на  них 
у виг ляді різн ом анітних бібліографічних та  фактог рафічних  до відок 
ста но в ить й ог о  з міс т. Від  р оз витку сфер и Д БО зал ежить ефективне 
викори ст ання інформаці йного ресурс у, дос туп д о  з на нь. 

Як к люч овий елем ент дост упу  д о  біб ліотечн о-інфор ма ц ійних 
ресур сі в, довідко во-біб лі о графіч ний апарат ( сукупність д овідко-
вих та бібліогр афічних  вид ан ь, каталогів та к арт отек б іб ліотек, 
баз дани х, призначе них для стру ктуру вання, п  ош уку та над-
анн я  до ступу до інф о рм ації) н  ині зазнає  сут тєвих змін . Змі н и-
л ися його стру кт ур а, змі стове нап овнення , при нципи  ф о рм уванн я та 
організа ці я  доступу. Однак т рад иційний к арт кові кат алоги ще збері-
г ають с во є  інф ормаційне й  м ем оріаль н е зна ч ен ня,  а  дже процес 
 пе рев ед е ння їх в  елект ронну форму довго тр ивалий.

Д о ві дко во-бібл іо гр а фі чні р е сурси слід р озг лядати як і нформац ій ни-
й , мат ер іаль но-технічн и й та  ка др о ви й п от енціа л, відповідн о організо-
в аний у наук ов о-і нф ор маційному закладі або дос туп ни й від даленому 
 користува че в і. 

Збіль шення о бсягів інфор мації та створ ення її  над ли шків, уніве р-
с альніст ь та  ек с клюзив ність  за п итів кори стувачів п от р е бу ють опер а ти в-
н ості бібл і ографічного  п ошуку  т а релевантно сті і нформ ац і ї.  У  зв’язку з  цим 
значно з рос тає рол ь в тор ин ного інфо рм ац ій н ого ресурс у – різноманітних 
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 бі бліогр афі чних і рефе рат ивних  баз д аних (БД), які є засобом дост упу д о 
 п ершодж е рел інфор ма ц ії .

 Нині  можна визначити так і  ос н овні електронні інфор м а ці йні ресур-
с и (ЕІР) ,   як і викорис то ву ю ться в  ДБ О :

– електр онні кат а л ог и укра їнсь ких та з а рубіжн и х бібл іо т ек;
– зве дені е лек тронні катал оги бібл іо тек певн и х  р е гі он і в, країн, від о мчи х 

м е реж;
– рефе р ативно-б іб ліографічні Б Д; 
– пр облемно-о ріє нт овані БД  вл асної  ген ерації,  я кі створюю ться для 

 за б езпече ння н аукових  напрям ів ,  задоволення потреб к он кретни х замо-
вн ик і в, певних  ре г іонів, структур , о  рг анізацій тощо ;

– з ар у біжні ЕІР  про в ідних світо ви х вир обн иків (на к ом па кт-дисках 
або  досту пні через м ер ежу Інтер не т).

Від повіда ючи на викл ики  ча су , Національн а  біб ліотека України 
імені В . І . Верна дсь кого (НБУВ )  у сві дом лює свою  роль в  ін ф ор мацій-
ному з а безпеч енні науков о-дослід них робі т, виро бн ичих та  ос віт ніх 
п от реб і спрямовує  зу с илля  щодо  ор ган ізації інтелекту ал ьн о г о д ос-
тупу до довідко в о-інформ аці йних ресурс ів,  докумен тно-ре сурсно ї  б ази 
наукових д осл іджен ь,  створ ення та  по краща ння с ер вісних у мов , вихова-
нн я інф ормаці йної культури к ористува чів .

 Нас ам п еред ч ит ачі мають  доступ до  ел е кт р о нних біб лі отечно-бібліо гр а-
ф ічних р е су рсі в, на  ви робництво й роз ви ток я ких спр ям ована інф ор м а-
ційна  ді ял ьність  НБ УВ.  У бібл і от еці впров адж ена кон в е єрна техн о ло гія 
формування  ін формац ій них р есурсів елект рон ної б і бліоте ки , стр уктур-
ними  компоне нт ами якої є  бі бл іографі ч н і,  рефера т ив н і  бази д ан и х,  
докум ент и  На ц іональ ної електрон ної біблі от е ки , і  нф о рм а ц ій но-аналі-
тичні прод ук ти .

Ел ектронні д овідков о-біблі ог ра фічні  р ес ур с и й ком ун ікаці йні т ехн о-
л огії з начно  ро зширюють можли вос т і вла сного д ові дково-пошукового 
апар ат у, який у компл ексі нин і, здаєт ь ся ,  не має  ме ж. І сьогодні  слід 
 розгля дати р і вні достатн ості інфор маці ї  або « ін формац ійної доста-
тност і» , які обм еж ують  резуль т ати запит у,  визна чають  меж і по-
ш уку при задово ле нн і конк ре тної інф орм ац ій ної п отр еби кори сту-
вача, при йнятті певног о управл інськог о  рі шення, о  три ма нн і  знань 
про той чи інш и й  предме т, з  ад о воленн і п із нав ально г о  і нт ересу 
тощ о. В  аж л ивим інс тру мен том з аб ез пе чення «і нф ормаці йної до-
ст ат н ості» є визн а чення  оптималь ної с тратегії пош уку док умен ті в , на-
д і йно ст і джерел  інформац ії . У ДБО  «р івень д о ст ат ності» пов’яза-
ни й заз ви чай з напе ре д  заданими корис ту вачем умо ва м и  пошуку 
 ін форма ці ї,  обмежений обсяго м  не об хідно ї  інфор мації,  в  и дами докум ентів , 
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мова ми , хроно логією п ош уку тощо . І  нф ор мація з  теми щ од о п рийняття 
того чи і ншого управ лі нс ького ріш ення,  вирі шення певного  на укового 
чи  виробни чого завда нн я мож е бути повн а, час тков а,  конкр ет на-
,  описова,  оглядова т ощ о , але завжд и  п ос тійними кри т ер іями її о цінки 
є  об’єк тив ність та  а кт у альніс ть . Оріє нтація на р ів ень « ін фор маційної 
 до ст ат ності » о  бм ежує рез ультати п о шуку  необхідної корис тувач-
ев і інформаці ї,  знижує «і нфо рм а ційний ш ум», імовір н о наявний при 
об’ємних  бі бл іо графіч них пошу ка х .

 У зв’я зк у з цим в міння викор ист овуват и  в то ринну інф о рмацію 
 на б уває пер ш орядного з на чення. Інформаці йн а  ф ункція  бібліотеки 
з ро ст а є, роз ши р юєт ься ,  ста є  пріори тет ною , р  азом  з  тим набу ваючи 
 «ресур со-оріє нт у юч ого, ресурсо-ана л ітичного та р есурсо-оц іночного 
 ха ра кт еру» [ 8 , 2]. На п е рший  план в ихо дить знання  про орган із ацію і н-
ф ор ма ції, що потре бує орієнтаці ї  в інф ор мацій них р ес урсах, їх оцінки 
 т а ана лі з у, орга ні з ації  д о  них доступу.

Оста нніми рок ам и кори сту ва ча м  України д оступн і  н ов ітні 
зарубіжні науко в о-і нфо рмаційні  ресурси  св і т ових постачальників нау-
к ової інф ор ма ції. С  е ред них – інфор ма ц ійні продукти видавництва 
E l sevie r:  SCOPUS, нау кова електронна бібл і от ека на п ла тф ор м і Scie n ce-
Dir ect (24 тематичн і кол екц ії , що  містять понад 2 тис. жур н алів з бага-
т ор ічною  р ет роспективою), при цьому забезпечується перехід до повних 
текстів передплачених журналів. До БД на платформі EBSCO (Academ-
ic Search Premier ; L  ibr ary, Inf or mation Science &  Technology  A bstract s;  
M  ED LINE;  N ew sp a per S o ur c e ) пер едплата зді йс н ен а для всіх устан о в 
 НАН України.

Пе ре вагами р еф ератив но-біблі о гр афічних  БД  є інтег рування значних 
н а у ко вих р ес урсів , вел ика хро но л огія пошук у,  можл и ві сть виход у на 
повн и й  текст  ре л е ва нт н ог о зап иту д ок уме нта.

Основними н апрямами діяльності від ділу д овідков о-б ібл іогра фіч-
ного  обс лу г о ву вання НБУВ   є: нав іг ація в рес урсах пошуку  ін фор ма ц ії ,  
форм у ва ння дові дково-б ібл іо гра фічног о  фон ду , орг ан і за ція с у ча с н-
ог о  д ов ідков о-б іб лі огр афічного а пар ату, у  дос ко на лення опер а тивног о 
 д ов ідк ово-бі бл іограф іч н ог о  обслугову ва ння, з  а до в ол ення  ун ів е рсаль них 
за зміс том і нформа ці й них запи тів користув ачі в; спри янн я ефе кт ив-
ному  ви користанню фонді в бібл іо т ек и, новіт ніх інфо рм аційних  ресу рсів, 
надання допом ог и  ч и тачам  у  пошуку джерел і нф ор м ації з теми науко во-
г о дослідженн я;  рек оменд а ція рел ев ан тних запи т у  вторинних  до кумент ів , 
тих, які  очевидн о т а/ або  по т ен ц і йн о  м істять запитувану і нформа ц ію , орі-
є нт а ці я ч ит а чів  у  св і то вих б і бліотечно-біб л іо графіч них р ес урсах.  В а-
жливою ч а ст иною д о відково-бі блі ог р афічного  фо нду (ДБФ) є сист ем а 
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унів е рс ал ь них пото чних і р ет роспек ти вн и х біблі о гр афі чн и х покажчи-
кі в , я кі з а безпеч ують різнобічний і б аг атоаспектний т ема ти чний, фак-
т о гр афічний і концептографічний пошуки. ДБФ містить широкий 
спектр універсальних енциклопедій, спе ці аль них, галу зе вих, тема тич-
них довід ко вих видань. Відо мий біб ліо гра фо зна вець Г. М. Шве цо ва-
Водка визна чає такі жанри довід ко вої літе ра тури: слов ник, довід ник, 
енцик ло пе дія, енцик ло пе дич ний слов ник, путів ник, кален дар, біб ліо-
гра фіч ний посіб ник. До того ж біб ліо гра фічні покаж чики і біб ліо гра-
фічні огляди вона роз гля дає як жанри нау ко во-ін фор ма цій ної літе ра-
тури [2 4 ,  331–33 4] .

З  мето ю  операт ив ного зад ов олення  ти по ви х чит ацьких запи тів про-
в од иться  по ст ійна робота з науко вої о рга нізаці ї Д БФ,  його упор я д-
к ув ання, набл иження до  к ор и ст ув ача най новіших і н ай ак туаль ніших 
 ви дань. У   чит ал ьному з алі від діл у  пр е дставлено : офіці йн і  з аконод а вчі 
т а урядов і  до к ументи ; в  іт чи зняні та з арубіжні у ні в ерсал ьн і , галузеві та 
т ематичні е нциклопе дії ; с  ловники  всіх типів ( бі о гр а фічні, кра єзнавчі, 
лін гв і ст ичні,  т  лу м ачні тощо); дов ід ни к и зару бі жних країн і м і жнарод-
них орга н ізаці й;  державні бібліог ра фічні п о ка жчи ки , в  ид анн я головних 
наук ов о-і нформ аційних цен трів; над а є ться доступ до світ ових елект -
р онних р ес урсів.  

Щ  ороку д о фондів від ділу н адходить понад 4 тис . д  ов і дкових в идань та 
 бібліограф іч ної п ер і од ики . Н  ині ДБФ  в ід ділу  дов ід ко во-бібліографіч ного 
обслу говування (ВДБО )  на р аховує понад 17 0 тис. д  ок уме нтів.  На й ого 
б азі з дій снюєт ься д ов ідк ово-і нф о рм ац ійне обсл угову вання к о ри стува-
чі в , щороку  л ише ф ах ів цям и дов ідкової служби в ик он у ється п она д 5  
т и с. різ но манітних  бібліог ра фіч них дові док. 

З метою пропаганди і розк риття фонді в  з 200 5 р.  спів ро б іт ники в ід -
ділу п ос т ійно  інф орм ують  чи тачів  ін форма ц ій н о-анал ітичного журналу 
 «У країна: поді ї,  факти, ком ен та рі», який  в ид ається в друкованій 
і електронній формах (Режим доступу: http:/ /www.n buv.gov. ua/s ia z.html),  
 з новими н ад х одженнями до ф онду  НБУВ д овідкових , е нци кл о педичних 
 ви дань, б  іб ліограф і чних  по ка жч иків, г  от у ют ь списки л ітератури з акту-
альної тематик и .

 Слід звер н ути у ва г у на тен денці ю р оз в итку і нт е гр ації  дов ід-
 ко во-бібліогр аф і чн ого обсл у го в у ва ння та інф ор ма ц ійно-біб ліограф іч-
ної д іяльн ост і.  З  метою оператив ного заб ез п еч ення сучас них запитів 
 ко рис тувачі в з дій сн ю ється  під го товка б іб лі о графічн и х пока жч ик ів , 
темат ичн и х с пис кі в  лі тератури, проблем но-о р іє нтованих  БД . Серед 
під г отовлених ф ахі вц ям и  ВДБО  сп исків в  уп е ре дж увальн ом у 
режимі – «Нац і он ал ьн а без пе к а  Ук раїни» , «Укра їн с ьк а  націо нальна 
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ідея» ,  « Н аціональ н і  і нт е реси» ,  «Патріотизм . Патрі о ти чн е вихо ван-
ня», «З ахист суспіль ної моралі», «Захист конс ти ту ці йних прав та 
свобод  гр ом адя нин а в У країні» , «Конс ти туційн о-пра во вий ста тус 
коал іц і ї депу татських фракцій  Ве рх о вної Р ад и  У країни та парл а мен-
ті в  з ар убіжних країн», « А гропромисловий компл ек с Украї н и  і СОТ 
у б і бл іог рафії»,   «Розвиток проми сло вості У країни  т а СОТ», « Пи тання 
вступу Украї н и  д о Світо вої орг ан іза ці ї торгівл і» ,  « Імідж  політич ного 
та д ержавного  діяча»,  «Імідж органів державно ї  влади» та  ін.,  як і 
 м ают ь широке практичне використання [1,  2,   3 ,   7, 9,  11 ,  12  ,   13 ,  16 ,   1 7 , 
 20,  21, 22] .  Ва жл иво, що з азначені  в  тем ат и чних б іб л іограф ічних по-
с ібник ах , спи сках літе р ат ури док ум е нт и  суп роводж уються  ши фрами 
з бер і га ння у ф он дах Н БУВ , що сприяє р оз кри ттю інфо рма ційн ог о 
 п отенц іал у  бібліо теки  і вдос ко на л енню інф ор ма ц ійного  обслугову вання .

 За рубрикою  «Д о уваги  де ржс лужбовця » в  ін формац ій н о-аналітичному 
журн алі «У кр аїна: події, ф  ак ти , к  ом ентарі » опубліко ван о за но-
вими  над х одженн ями п онад 10 0 р  еф ерати вни х оглядів  до ві дково-
біб ліографіч ни х в идань.  

Нині деда л і  б ільше  до в ід ков их ,  е  н ц ик ло п ед ичних  ви дань вільно 
предс тав лені  в  м ер е ж і  Ін т ернет. Однак посилання на і нт е рнет-рес ур с и 
 потребуют ь р егу ляр ної пер евірки, упев не но сті в том у,  що в они  ак тивні, 
щ  о  інф ормація є  ак ту ально ю та доступною. З  важаючи на це, наші фахі-
вц і вирі шу ють два  в за ємо по в’яза них з авд ання:  інфо рм ують про д ос-
тупні у нів ерсал ьн і довідкові вида нн я та с прямов ую т ь зусилля на фор-
мув ання елект ро нних б іб ліотек дові дко во-бібліогра фіч ного профілю. 

В ідд алений дов ід ко в о-бібл іо графіч ний а парат,  я ки й міс тить  су ку пн ість 
 дов ідкових  і  бібліогра фіч них джер ел , щ  о  пе ре б увают ь за меж ами бібл іотеки 
та над аю ться в онла йн ов ому реж им і,  за умов  йог о викор ист ання с та є реаль-
н и м каналом інф ор ма ц ій ного забе зп е чення кор истувачі в.  В иходячи з д о св іду 
роботи і з н ань джер ел ь но ї бази , фахівці  сл ужби  ДБО визна чають  стратегію 
п ошу ку ,  його  по слідов ні с ть , визнач а ют ь, для  в ико нання я ких т ем атичних 
 за питів н а сампе ред д оціль н о  в и ко рис товувати рес урси  Інтернету . Це  по точні 
сусп іль но-політичні п одії, ювіл е йні дат и,  п  ошук уряд ових та  за конода вчих 
док умен ті в (офі ці йні веб-са йти  урядових структур ),  бізнес-ін ф ор мація, ві-
д ом ості про події  к ул ьтурного й спо рт ивн ого ж и тт я , тури стична і нфор-
маці я  т ощ о. При з а д ов ол е нн і бібл іо графічних і фак то граф ічних з а пи-
тів корис ту вачів  на у ко во-освітньог о й вироб ни чог о характ еру  фа хівці 
дов ідков о-бібл іографіч ни х  служб к е руються  пр и  реком ен дації ЕІР 
 насам пе ред змістовими кри терія ми,  урах овують хроноло гію пошуку , 
обсяг п ре дст авлених д окументі в,  доступніст ь р ес урс у, над і йн і ст ь, повн оту 
й  актуа лі за цію.
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С л і д звернути увагу на поси лення тенденці ї щодо  ф ор мування 
д ов і дко во-біб лі о гр аф ічного апар ату (ДБА)  н а  у передж ення інфор-
мацій ни х  зап итів кор ис тувачів. Це вик ликає  нео бх ідність п о-
с т ійного в ив ч ення ї хніх  по т р еб , т  ематики, з  мі сту та динаміки  з ап итів, 
ана лізу викор ист ання ДБА ,  я кості  н ад а нн я посл у г.  ДБА в  су ч асних 
умов а х  розвивається з  огл яду на н еоб хідніст ь  за безпеч ення ефе кти-
вн ого вико р истання ш иро кого с пектра ІР з  ме тою над ання інфо рм а -
ці йни х  послу г  ре ал ьним та  п от е нційним к ористу ва ча м. Це п ідк реслює 
т е нденцію щ одо зрос тання наві гат орс ьк о ї фун кц і ї і, у свою ч е ргу, пе-
р едбач а є  підгото вк у від п овід них мет абі бліографічн и х  БД , мат ер і алів, 
які орієнту ють н ас амперед у ресурсах  конкр ет ної бібл іо т ек и, бібліоте к 
 регіону та інф о рм а ці ї про вик ори стання м о жливост е й гло ба л ьних 
 мер еж. 

Б іб л іо течні фахі вці нама га ються в ра х овувати тенде нції та зміни  ін фор-
маційн ого сере до в ищ а, здійсню юч и  п остійний моніторин г інтернет-
ре су рсі в, архівуючи  доступні  бі бліограф і чні покажч ики й дові дники. 
Тому  кад рова  складов а, постійне о новленн я  зн ан ь персонал у довідкових 
служб є н ай ва жливі шим ч инником р оз витку  д ов і дк ово-ін фор ма ційного 
сервісу с уч асної біб лі оте ки . Я  к  заз начав  кер івник С лу жб и інфор мац ій-
н о-анал ітичного з аб ез пе чення орг анів державної  влади (СІАЗ)  НБУВ 
В . Го ровий, «практика інформацій ної д іял ьн ості п ідво дить до  ви сн овку 
про н еобхід н ість створення  сп ец іаль них  с трукту р, що м аю т ь  у  своєму 
склад і інформ ац і йних пра ц івників в и со кої ква ліфік ац і ї для п ос ті йної 
роб оти з  гл о бальними  ре сурсам и в і нтересах в ітч из няних замовни ків »  
[ 5 ,  68 ]. 

Ар хівува ння науков о-інформацій них ресурсі в  гло бальних 
 ко мп’ютерних м ереж , що о рг анізаційно роз ви в ає ться в бібліот еці 
 з  другої пол овини 2 0 05  р  ., вир ішує два взаємопов’язаних з ав д ання – 
з берігати е лектронні п у блікації і  забезпечувати з р учний  до ступ кори -
ст увачів до ресурс ів ,  від сутніх у ф он да х  бі бліоте ки .

 Наша коле кція елект ро нних біб лі огр афі чн и х  п о ка жч и ків порівняно 
з трад иц ій ними поки що н езначна – п онад  500; довідк ових , енци-
клопед ичних  ви д ань – б л из ько 100.   Частина ї х  надається к ористу ва-
чам екст р ан е т-с ер е довищ а Н БУВ, предс тавлен а на сайті  бі бл іо теки, 
доступна користув ачам чит ал ьного  залу ВДБО.  Це є актуаль ним т а-
ко ж  з огляд у на від сутні сть у  фон дах НБУВ  б ільшост і друк ова них а н-
алогів . Н  ин і ми працюємо  над їх  ка та логіза ці є ю,  н  амагаємося створити 
інтегрований довідково-бібліографічний ресурс, який акумулюватиме 
інформацію про традиційний ДБФ, неопубліковані бібліографічні 
покажчики й списки літератури, електронні довідково-бібліографічні 
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ресурси (отримані шляхами централізованого комплектування, обміну, 
пошуку, архівації тощо).

До уваги користувачів пропонуються бібліографічні анотовані огляди 
бібліографічних покажчиків, які доступні від даленим користувачам [18, 
19],  запл ан овано  пі дг о товку серії онла йнових п у ті вників по д о ві дко во-
бі б л іо гр а фічних ресурсах.

Таким чином, з в ищ еви кл ад еного  можна  зр обити висновок, що 
НБУВ  ро зв ива ється як сучасний  на уко во-ін фо рма ційний  комплекс 
України, що інтегрує з нання,  формує д ок у м ентну базу на  різних 
н осіях в  умовах  від кр итого доступу до  на укової інфо рмації, 
с  творює сучасні інфо рма ційні  пр о дукти й надає ш ирокий спектр 
послуг  ре альним ч итачам і  ві дд аленим к о ри ст увачам, розширює 
 між біб лі о течну  в за ємодію з метою  фо рму вання  єд иного інфо рма цій-
но-біб лі о те чного  п ро стору  к раїни й  в пе внено інте гру ється у  св ітовий 
інфо рма ційний  п ростір.

 Удо ск она лення д о ві дко во-бі б л іо гр а фі чного обсл уг ову вання,  д  о-
сяг нення  я кісно н ового  рівня з ад ово лення інфо рма ційних з апитів к о-
ри ст увачів в имагає  ко оп ерації та  тісної с пів праці  біб ліотек України 
з  фо рму вання н а ці он ал ьного д о ві дко во-бі б л іо гр а фі чного ресурсу,  пос-
ті йного м он іт о рингу потреб к о ри ст увачів та в ик о рис тання ІР.
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УДК 027.021 (477) + 655.4 (477)
Т етяна ДУБ А С,  
заввід ді л у НБУВ

Інфо рмацій ний р ино к і в и давнича діял ь ні сть 
на уко вих біблі оте к

У статті роз гля даєтьс я  м ісце  й  р ол ь  на укових бібл іотечних  за кл адів  У кр аїни 
на етапі  ро зви тку і нфо рмати за ції сучас н ог о  у країн с ьк ого сус пі л ьс тва. В  исв іт-
люється п и тання вид авничо ї  д іяльн ос т і  наукових бібліоте к . Роз гл ян уто пер-
сп ективн і  шляхи роз витку  ви д ав ничої спра в и  в  Ук раїні.

Ма йбу тн є сучас но ї людини – це світ інформа ці йного  сус пільс тв а . Як 
 за значе н о  в  З а коні Укра їни «Про основні засади р озвитку  ін формаційн ог о 
 суспільства в Україн і на 2007–201 5 рр.»,  од ним з  го ловних п рі о р итетів для 
У кр а їни є побу до в а та р озвиток і нформ аці йн ого суспіль с тва . Сере д 
 о сновних стра тегі чних  ці лей у ньому в из на ча є ться прис ко рення роз-
робк и та  в пр ов адження  інформаці йн о-кому ні к ат ив них техн о ло гій в усі 
сфери  с ус пільного  ж иття та р озвиток н ац іо нал ьної  ін ф ор маційної інф-
р аструктури. 

У р ин к ових умов а х г ос по да р ювання  ін ф ормація стає това р ом , я  ки-
й має с оціал ьн і , якісно-кіль кісн і,  в  артісні в им іри т а  х аракт ерист ики, 
с  воїх в ир о бн и ків і с воїх спож ив а чі в. В іншому асп екті  вона я вляє с обою 
семіо ти чн е ( знако во )  уреч ев ле н і  з на ння та від омо ст і, зорі єн то вані на 
 за до в ол ення духо вно-інтел ектуаль них п от реб людини й організа ці й но-
виробнич их ,  політ ич них п о треб суспіл ьс тва . З о дн ого боку, інформ ація 
є продуктом інте лектуаль ного опрацювання б іл ьших чи м е нши х масивів 
зна нь , а з  іншого –  п ід ґрунтям для под аль ш ого вик ор и ст ання  з  м етою 
вигот ов лення конкр ет н ого товару , з  дій сненн я  к он кретного вироб-
ничого п роцесу  тощо. З  алежно від приз на чення інфор мація  на бу ва є 
 тієї чи іншо ї форм и (книг а, ста ття, анал і ти чна довідка, автомат изован а 
 б аз а д аних тощо ) . Таким ч ином, інформаційний ринок – це  р инок інфо р-
м аційних п родук ті в та пос лу г (ІПП), д е  діють усі о бо в’язкові атрибути – 
 з ак они попиту  і  пр оп озиці ї,  життє ви й цикл товару ,  ц  іна і  т . ін. Ф  ор-
 мув ання  націона л ьного інф ор ма ц ійного  ринку – важ л ивий фактор під-
вищення ролі України на міжнародній арені. В Українській дер жаві 
є всі умови для фор му вання та регу лю вання наці о наль ного інфор ма цій-
ного ринку. Спи ра ю чись на існу ючі рин кові меха нізми, сві то вий досвід, 
можна визна чити орга ні за ційні й еко но мічні аспекти ство рення віт чиз-
ня ного ринку ІПП. До орга ні за цій них аспек тів нале жить вирі шення 
питань нор ма тив но-за ко но дав чої бази, пра во вого захисту, струк ту ри-



77

за ції за фор мами влас ності, під по ряд ко ва ністю та вироб ни чими про-
ек тами інфор ма цій них струк тур, роз бу дови інфра струк тури [1]. Еко-
но мічні аспекти фор му вання ринку ІПП роз кри ва ються через закони 
попиту й про по зи ції, які, у свою чергу, визна ча ють жит тє вий цикл 
ІПП, їхні ціни, дже рела фінан су вання. Інфор ма цій ний попит зумов лює 
сукуп ність харак те рис тик ІПП (кіль кість, якість, обсяг, вид тощо), які 
необ хідні спо жи ва чеві в пев ний час, у пев ному сус піль ному ото ченні 
для вирі шення постав ле них завдань. Інфор ма ційна потреба діс тає свій 
прояв у праг ненні вико рис то ву вати інфор ма цію не тільки як від тво рю-
ва ний про дукт праці, а й як від биття об’єк тив ної реаль ності навко ли-
шнь ого сере до вища для під тримки й роз витку мате рі аль них та духов-
них основ сус піль ства. Потреби визна ча ють зміст, обсяг, струк туру, 
дина міку попиту, тому потреба є пер вин ною від носно попиту й під ля-
гає вивченню в першу чергу. Най краще сут ність інфор ма цій ної потреби 
роз кри ва ється через отри мання від по ві дей на сис тему запитань.

Сьо го дні задо воль нити потребу в інфор ма ції біль шості насе лення 
і насам пе ред нау ко вців може тільки біб лі о тека – най більше схо вище 
інфор ма цій них носіїв, яка справ ляє могут ній вплив на хід сус піль них 
про це сів в інте лек ту аль ному, духов ному сенсі. Перед нею постав лено 
завдання кар ди наль ного вдос ко на лення інфор ма цій ного забез пе чення 
ста лого роз витку сус піль ства та дер жа во твор чих про це сів в Укра їні, що 
перед ба чає, зок рема, досяг нення якісно нового рівня обслу го ву вання 
вче них і спе ці а ліс тів на основі тра ди цій них і новіт ніх інфор ма цій них 
про дук тів та послуг. Фор му вання інфор ма цій ного ринку в Укра їні зу-
мов лює нове став лення до дже рел інфор ма ції та інфор ма цій но-біб лі ог-
ра фіч них послуг як товару особ ли вого роду, зму шує біб лі о теки з пози-
ції рин ко вої еко но міки пере гля дати зміст, орга ні за цію і тех но ло гію 
тра ди цій ної біб ліо теч но-біб лі ог ра фіч ної діяль ності. В останнє деся-
ти ліття ХХ ст. біб лі о теки почали засто со ву вати біб ліо теч но-ін фор ма-
цій ний мар ке тинг з метою вивчення інфор ма цій них про дук тів і послуг 
та визна чення свого місця в ньому як вироб ни ків, поста чаль ни ків та 
інфор ма цій них посе ред ни ків.  

В умо вах роз витку інфор ма цій ного ринку в Укра їні сьо го дні книга 
є важ ли вим дже ре лом інфор ма ці ї. Зва жа ючи на еко но мічні про блеми 
мину лого деся ти річчя, що сер йозно позна чи лися на кни го ви данні та 
кни го роз пов сю дженні, в Укра їні набрала гост роти про блема збіль-
шення загаль ної кіль кості тира жів та роз ши рення тема тич ного репер-
ту ару кни го ви дання. Нау кова біб лі о тека сьо го дні – це нау ко во-ін фор ма-
цій ний центр, схо вище доку мен таль ної спад щини укра ї нсь кої нації та 
інших етно сів, які про жи ва ють в Укра їні, центр нако пи чення, нау ко вої 
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обробки, збе рі гання та вико рис тання нау ко вих та сус пільно зна чу щих 
віт чиз ня них, зару біж них видань на всіх носіях інфор ма ці ї. 

Видав нича діяль ність нау ко вих біб лі о тек від різ ня ється від роботи 
зви чай ного видав ництва. У струк турі біб лі о теки існує спе ці а лі зо ва ний 
редак цій но-ви дав ни чий від діл, діяль ність якого без по се ре днь о пов’я-
зана з нау ко вою пра цею, що про во диться в біб ліо теці. Резуль тати нау-
ко вих дослі джень пред став лені у вигляді дру ко ва ної про дук ції за всіма 
нау ко вими напря мами.  Основ ним напря мом видав ни чої діяль ності 
нау ко вих біб лі о тек є під го товка та видання робіт, що уза галь ню ють 
най важ ли віші резуль тати фун да мен таль них і при клад них дослі джень. 
Крім видання суто нау ко вих праць, біб лі о теки при ді ля ють значну увагу 
випуску літе ра тури, що висвіт лює питання істо ри ко-куль тур ної спад-
щини укра ї нсь кого народу та роз ра хо вана на широке коло чита чів, нау-
ко во-по пу ляр ним видан ням. 

Голо вні нау кові біб лі о теки – Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, Львівська нау кова біб лі о тека ім. В. Сте фа ника, Хар-
ківська дер жавна нау кова біб лі о тека ім. В. Ко ро ленка, Одеська наці-
о нальна ордена Дружби наро дів нау кова біб лі о тека ім. М. Горь кого, 
здійс ню ючи видав ничу діяль ність, вида ють також власні збір ники нау-
ко вих праць. Як при клад можна назвати Нау кові праці Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (з 1998 р.). Крім того, при 
вели ких нау ко вих біб лі о те ках запо чат ко вано серійні видання про філь-
них нау ко вих праць – «Руко писна та книж кова спад щина Укра ї ни», 
«Укра їнська біо гра фіс ти ка» (НБУВ імені В. І. Вер надсь ко го), «Биб ли-
о теки наци о наль ных ака де мий наук: про блемы функ ци о ни ро ва ния, 
тен ден ции раз ви ти я», «Збір ник нау ко вих праць Нау ко во-дос лід ного 
центру пері оди ки» (Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки ім. В. Сте фа ни-
ка), Записки Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки ім. В. Сте фа ника, «Біб лі о-
течна справа та крає знавст во» тощо. Ряд нау ко вих біб лі о тек вида ють 
пері одичні видання та жур нали: Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого – нау ко во-те о ре тич ний та прак тич ний жур нал 
«Бібліотечний вісни к »  (з 199 3 р. ),   журнал  «Україна : події, факти, коме н-
т арі» (з 19 98  р.), Укра їн с ький рефе ра ти вн и й журна л  «Д же р ело»  (з 1999 р. 
с  пільно  з  Інс титуто м  п ро блем реєстраці ї  інформації НАН  Украї ни-
) , у трьо х серіях – тех ні чній,  прир о дничій, г  ум а ні тар ні й. Рефе ративні 
журнали , які м аю т ь  повноцін ний  довідк о ви й апар ат,  широкий с пе-
кт р біб ліографічн и х  по силань , д  а ють великі  мо жливо ст і  дл я інфо рм-
аційного п ошу ку ,  збору і від б ору і нф ормаці ї , конкре тних науко вих 
дос лі джень, п  рийнятт я  рі шень та р е а лі зації поетапних  ді й, виб ору 
 оптималь ни х  методи к  для сучаснос ті . Вони  х ар актеризуют ь  н аукови й 
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 до робок окре мих н аук ових у ста нов, доп о магають орієнтації в ч асі 
і о ц ін юют ь тенденції, в  ід б ивають і нтеграц ійні п р оц еси в наук о вій 
т а держа в ній політиці щодо  ін ф ормаці йних  ре с урсів України [2] . Я к 
 науко во-інформ ац ій ний центр, Державна  на ук ова с ільсь к ог оспод а р-
с ька б і бл іотека  Української академії  агр арних  наук щор ічно ( з  19 99 р.) 
вида є по  чо ти р и  в ипуски  «Б юлетеня ДНСГ Б  УААН» та рефе ра ти вн ого 
жур н алу « Агропр о ми сло вий к о мплекс Укра їн и». Це  видання сього дн і 
с еред  а гр а ріїв вже  набул о популярн о ст і й посідає чинн е м ісце в п о-
тоці рефер ати вно ї  в ітчизн ян о ї  науково-те хн ічної інф о рм аці ї.  Усь ого за 
 роки  існуванн я бібліот еки вид ан о понад 1 00  наукових видань (м он о г-
р афій, збі рн иків, біб ліограф ічних покажч и ків) і близьк о 600 н  ау ково-
м етодичних  матері ал ів , статей  т а інших наукови х пуб лі ка цій. У 2007 р  . 
у Н аціональ ній науко вій мед ичній  біб лі отеці У кр а їн и вий шов д руком 
 чер говий в и пуск в идання  « М ед ицина  в  У країні.  XVIII  –  друга  по л ов ина 
XIX  ст. Дода тковий  ви пу с к ІІ». Того  ж р ок у бібліотека  зі ніціюв ала н ову 
серію  ви дання  « Сл ав н і іме н а  україн с ьк о ї меди чно ї книги :  м  ед ичні біб-
лі о теки України в о с об а х,  д  окументах,  бібл іог рафії ». 

Широкий р епертуар у вида вничій діяль ності наук ових библиотек 
займ аю т ь  сл овнико в і та дов ід к ові вид ан ня.  Біблі от ек арі н е 
тіл ьки активно  вик ори ст о вують с л ов ники у  св ої й роботі,  а й самі їх ств-
орюють. У 1997  р. Націо н ал ьн о ю науко вою м ед ичною бібл і отекою з а по-
чат ков ан о  ви дання  бі о бібліогра фі чних с лов ни ків « Ме д иц ин а в Укр аї ні ».  
У  2004 р  . в  ий шов у с віт перший укр аї н омовний універс ал ьний за зміст о м 
 Інформац ійно-по шу к овий т ез аурус, с  тво ре ний фахівц ями Н аці ональної 
п арламентсь ко ї  бі бліот ек и  України (НПБУ). Тез ау рус міст ить  бл изько 
 35  тис. термі нів і  мо ж е вик о ри ст о вуват ися в б ібліот е чн и х та інфор маційних 
установах як у ні фікована пошукова мова.  О  сн ов ними  за в д аннями Д ер-
жавної прогр ами роз витку діяльності  На ціонально ї  біб ліотеки  Укр аїни 
 ім ені В.  І .  В ер надського н а 2005–20 1 0 рр. (Пост ан ова Кабінету Мін іст рів 
Укр а їн и від 2 5  серпня 20 04 р. № 10 85 ),  зокре ма ,  є під готовка та вид-
анн я  фахових е нциклоп еді й, словни ків , довідників і  під руч ників ,  п  р ед-
ставленн я  еле ктрон них версій  ци х в ид ань у глобаль ни х інформаційних 
мережах. Зазначимо, що метою Програми є створення умов для 
становлення бібліотеки як головного науково-інформаційного центру 
держави, роз витку її діяль ності на базі запро ва дження сучас них інфор-
ма цій них тех но ло гій, ком п’ю тер ної та теле ко му ні ка цій ної тех ніки, 
у тому числі й роз витку видав ни чої діяль нос ті.

Най по ши ре ні ший вид видав ни чої діяль ності нау ко вих біб лі о тек – 
біб ліо гра фічні та інфор ма ційні мате рі али. В основ ному це покаж-
чики нових над ход жень, рефе ра тив но-біб лі ог ра фічна інфор ма ці я. 
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Наці о нальна нау кова медична біб лі о тека Укра їни видає серію ано то ва-
них покаж чи ків «На допо могу прак ти ку ю чому ліка рю» з основ них меди-
ч них спе ці аль нос тей (з 1971 р.), галу зеві біб ліо гра фічні покаж чики 
поточ ного та рет ро спек тив ного харак теру. Дер жавна нау кова сільсь-
ко гос по дарська біб лі о тека Укра ї нсь кої ака де мії аграр них наук (ДНСГБ 
УААН) – одна з най ста рі ших біб лі о тек і має най більш повне зібрання 
доку мен тів сільсь ко гос по дарсь кої тема тики. З 2002 р. послі довно про-
дов жує під го товку та видання ката ло гів-по каж чи ків серії «Укра їнська 
сільсь ко гос по дарська книга (з фон дів ДНСГБ УААН). Ці видання спри-
я ють вивченню істо рич ного роз витку сільсь кого гос по дарства Укра їни, 
аграр ної науки, допо ма га ють у фор му ванні дже ре лоз нав чої основи нау-
ко вих дослі джень, більш широко роз кри ва ють фонди ДНСГБ УААН 
як наці о наль ного кни го схо вища. До посіб ни ків наці о наль ної сільсь ко-
гос по дарсь кої біб ліо гра фії нале жать допо міжні рет ро спек тивні біб ліо-
гра фічні покаж чики «Пері о дичні видання з агро но мії в Укра їні. 1918–
1940 рр.», жур нали, «Бюле те ні», «Віс ті», «Нау кові запис ки», «Збір ники 
нау ко вих праць», «Тру ди» (укла дачі В. А. Вер гу нов, О. П. Ані кіна, К., 
2002. 160 с.) та «Пері о дичні та про дов жу вані видання з агро но мії на 
Пол тав щині (ХІХ–ХХ ст.)» (укла дачі В. А. Вер гу нов, О. П. Ані кіна, К., 
2002. 48 с.). Скла до вою час ти ною наці о наль ної біб ліо гра фії є запо чат-
ко вані ДНСГБ УААН три серії біо біб ліо гра фіч них нау ко во-до по між них 
посіб ни ків. У біо біб ліо гра фіч ній серії «А ка де міки Укра ї нсь кої ака де-
мії аграр них наук» (1998 р. засн.) видано 24 пер со нальні покаж чики; 
у серії «Біо біб лі ог ра фія вче них-аг ра ріїв Укра ї ни» (1998 р. засн.) вийшло 
14 покаж чи ків, при свя че них визнач ним уче ним Укра їни як мину лого, 
так і сучас ності. У 2001 р. про фе со ром В. Вер гу но вим, дирек то ром 
ДНСГБ УААН, запо чат ко вана істо ри ко-біб лі ог ра фічна серія «Аграрна 
наука Укра їни в осо бах, доку мен тах, біб ліо гра фі ї». Видання цієї серії 
при свя чені істо рії ста нов лення та роз витку аграр ної науки в окре мих 
галу зях та регі о нах Укра їни, від тво ренню при за бу тих або мало ві до мих 
її сто рі нок, життя та діяль ності визнач них твор ців віт чиз ня ної аграр ної 
науки XIX–XX ст., які неспра вед ливо були замов чу вані або стали жерт-
вами полі тич них реп ре сій у 30-х роках ХХ ст. Вони спри яли вве денню 
до нау ко вого обігу раніше недо ступ них і мало ві до мих літе ра тур них 
доку мен тів, архів них мате рі а лів. 

До речі, варто звер нути увагу на досвід видав ни чої діяль ності Біб лі о-
теки Російсь кої ака де мії наук, яка в останні роки видає чимало видань, 
у тому числі біо біб ліо гра фічні покаж чики (напр., В. П. Ле о нов: Био-
биб ли ог ра фи чес кий ука за тель / отв. ред. Н. В. Кол па кова. СПб., 2004; 
Г. М. Рос лик: Био биб ли ог ра фи чес кий ука за тель / отв. ред. Н. А. Си-



81

до ренко. СПб., 2005) та інші види біб ліо гра фіч них праць, при зна че-
них для потреб нау ко вих пра ців ни ків та під го товки нау ко вих кад рів, 
а також праці з питань біб лі о те ко знавства, тео рії та істо рії біб ліо гра фії 
та істо рії книги [3]. Російська дер жавна біб лі о тека (РДБ) також здійс нює 
широку видав ничу діяль ність. Більшу час тину книж ко вої про дук ції 
РДБ видає ство рене в 1998 р. видав ництво «Паш ков дом». У репер ту арі 
видав ництва – книги з біб лі о те ко знавства, біб ліо гра фо знавства, кни го-
знавства, куль ту ро ло гії, а також енцик ло пе дичні й довід кові видання. 
Основ ний напрям діяль ності видав ництва – від о бра ження діяль ності 
РДБ як нау ко во-дос лід ного (моно гра фії, збір ники нау ко вих праць), нау-
ко во-ме то дич ного (мето дичні й прак тичні посіб ни ки), коор ди на цій ного 
центру (мате рі али нау ко вих кон фе рен цій, енцик ло пе дичні й довід кові 
видан ня) та куль тур но-ін фор ма цій ного центру (пере ви дання книж ко-
вих пам’я ток, ката логи збі рок, що збе рі га ються у від ділі рід кіс них книг) 
[4]. Репер туар кни жок постійно роз ши рю є ться. Видання РДБ здо були 
широке сус пільне й нау кове визнання. 

Із січня 2000 р. Дер жавна нау ко во-пе да го гічна біб лі о тека Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого (ДНПБ), об’єд навши фонди нау ко вої біб лі о-
теки Інсти туту педа го гіки АПН Укра їни та Централь ної осві тянсь кої 
біб лі о теки Мініс терства освіти і науки Укра їни і про дов жу ючи роз ви-
вати напрями діяль ності цих біб лі о тек, роз по чала свою істо рію як нау-
ко во-дос лідна уста нова з питань галу зе вого біб лі о те ко знавства, біб ліо-
гра фо знавства та кни го знавства, наці о нальне галу зеве кни го схо вище, 
все ук ра їнсь кий нау ко во-ін фор ма цій ний, коор ди на цій ний та нау ко во-
ме то дич ний центр біб лі о тек осві тянсь кої галузі Укра їни.  У 2003 р. ДНПБ 
спільно з Мініс терст вом освіти і науки Укра їни, Інсти ту том пси хо ло гії 
ім. Г. С. Костюка засно ване прак тичне фахове видання «Шкільна біб лі о-
тека плюс», що вихо дить двічі на місяць, і яке сьо го дні перед пла чу ють 
понад 1500 бібліотек галузі. На шпаль тах цього видання нау ко вці ДНПБ 
Укра їни ім. В. О. Сухомлинського над а ють мето дичну та інфор ма ційну 
допо могу шкіль ним біб лі о те ка рям дер жави. Серед стра те гіч них цілей 
Хар ківсь кої дер жав ної нау ко вої біб лі о теки ім. В. Г. Ко ро ленка (ХДНБ) – 
транс фор ма ція біб лі о теки в сучас ний біб ліо теч но-ін фор ма цій ний центр, 
що від по ві дає євро пейсь ким стан дар там. Досяг нення цієї мети пов’я зане 
з онов лен ням кон цеп ції інфор ма цій ної діяль ності біб лі о теки під впли-
вом впро ва дження сучас них інфор ма цій них тех но ло гій, від по відно 
до завдань інфор ма ти за ції сус піль ства. ХДНБ нале жить до про від них 
нау ко вих біб ліо теч них уста нов загаль но дер жав ного зна чення. Нау ко-
ва робота є однією з пріо ри тет них сфер її діяль ності. Нау ко во-ви дав ни-
ча діяль ність, яка є нас лід ком бага то пла но вої нау ко вої роботи, 
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харак те ри зу ється широ ким тема ти ко-ви до вим діа па зо ном дру ко ва-
ної про дук ці ї. Біб лі о тека поши рює вплив як нау ко во-ме то дич ний центр 
з питань фор му вання, збе ре ження та вико рис тання рари тет них біб ліо теч-
них зібрань. За остан ній час біб лі о тека під го ту вала важ ливі для кни го збі-
рень Укра їни доку менти і посіб ники з питань збе ре ження біб ліо теч них 
фон дів, зок рема про ект «І нст рук ції по збе ре женню локаль них елект ро-
нних доку мен тів», мето дичні реко мен да ції «Вико рис тання у біб лі о те ках 
сучас них тех но ло гій копі ю вання доку мен тів».

Один із тра ди цій них напря мів видав ни чої діяль ності – роз криття 
фон дів біб лі о те к. До 75-річ ного юві лею Наці о наль ної біб лі о теки імені 
В. І. Вер надсь кого Інсти тут руко пису (ство ре ний у 1992 р.) під го ту вав 
і видав спільно з Інсти ту том укра ї нсь кої архе ог ра фії АН Укра їни тема-
тич ний збір ник нау ко вих праць «Руко писна та книж кова спад щина 
Укра ї ни», в якому нау ко вці ана лі тично осмис лю ють бага то ас пектні 
мате рі али руко пис ної та книж ко вої спад щини Укра їни, що міс тяться 
у фон дах біб лі о теки, і цим спри я ють її про па ганді і вве денню до нау ко-
вого та сус піль ного обігу. Інсти тут руко пису прагне до цілесп ря мо ва ної 
нау ко во-ви дав ни чої діяль ності, оскільки в період роз витку неза леж ної 
дер жави Укра їна інсти тут, вра хо ву ючи необ хід ність якнай швид шого 
вве дення до нау ко вого обігу важ ли вої інфор ма ції про руко писні дже-
рела, які є істо ри ко-куль тур ним та наці о наль ним над бан ням Укра їни, 
та поши рення про них знань, вва жає видав ничу справу однією з основ-
них сфер своєї діяль ності й активно цьому спри я є. Так про тя гом остан-
ніх років зусил лями нау ко вців були опуб лі ко вані моно гра фічні дослі-
дження, нау кові збір ники, мето дичні роз робки, ката логи, покаж чики, 
нау кові статті. Завдяки актив ній діяль ності нау ко вців видав нича справа 
інсти туту почала ширше роз гор та тися на базі ком п’ю тер ного облад-
нання, над а ного Укра ї нсь ким нау ко вим інсти ту том Гар ва рдсь кого уні-
вер си тету та засно ва ним у 1957 р. при ньому Фон дом Катедр Укра ї но-
знавства, а також при спри янні Інсти туту укра ї нсь кої архе ог ра фії АН 
Укра їни. Опуб лі ко вано ряд праць нау ко вого, мето дич ного та довід ко-
вого харак теру, при свя че них зок рема істо рії та тео рії укра ї нсь кої руко-
пис ної книги та коди ког ра фіч них сис тем; про бле мам дже ре лоз навства, 
нау ко во-тех ніч ної обробки фон дів, орга ні за ції та збе ре женню руко пис-
них та доку мен таль них фон дів; вивченню книг та руко пис них доку мен-
тів, пов’я за них з істо рією Укра їни, а також нових дже рел, що вво дяться 
до нау ко вого обігу, та новим аспек там вивчення істо ри ко-куль тур них 
про це сів. Проте у фон дах інсти туту є чимало ціка вих, зміс тов них мате рі-
а лів та доку мен тів з істо рії Укра їни, які, по суті, не вве дені до нау ко вого 
та сус піль ного обігу; вони не від омі ані дослід ни кам, ані гро мадсь кос ті, і, 
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таким чином, зали ша ються поза межами нау ко вого вивчення [5].
Сьо го дні змі ню ється харак тер видав ни чої діяль ності, вона набу ває 

нового зна чення, нової скла до во ї. Роз ши рю ється тема тич ний репер-
туар видань. Якщо раніше про цес пуб лі ка ції нау ко вої літе ра тури зами-
кався в основ ному в межах біб лі о теки, то нині роз ви ва ються від но сини 
в цьому плані з між на род ними орга ні за ці ями. Про відні нау кові біб лі о-
теки Укра їни є чле нами Між на род ної феде ра ції біб ліо теч них асо ці а цій 
та уста нов (ІФЛА) і беруть участь у вико нанні її про грам. Ряд біб лі о-
тек вхо дить до Біб ліо теч ної асо ці а ції Євра зії (БАЄ), ство ре ної у 1992 р. 
з метою збе ре ження та роз витку єди ного інфор ма цій но-гу ма ні тар ного 
прос тору. Біб лі о теки ака де міч них уста нов спів пра цю ють з від по від-
ними струк ту рами Між на род ної асо ці а ції ака де мій наук (МААН). На 
базі Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого діє Рада 
дирек то рів біб лі о тек та інфор ма цій них центрів ака де мій наук – чле нів 
МААН, а також щорічно вида ється спе ці аль ний біб ліо теч ний збір ник 
МААН. На у кові біб лі о теки Укра їни беруть участь у кон фе рен ціях євро-
пейсь ких біб лі о тек та асо ці а цій наці о наль них біб лі о тек світу з питань 
спіль ного видання моно гра фіч них дослі джень, пуб лі ка ції руко пис них 
та книж ко вих дже рел, довід ни ків з біб ліо теч них фон дів, зок рема руко-
пи сів, ста ро дру ків тощо.

Про відні нау кові біб лі о теки роз ви ва ють інфор ма цій но-ана лі тичні 
служби, роз ши рю ють під го товку вто рин ної інфор ма цій ної про дук-
ції (біб ліо гра фій, рефе ра тів, огля дів, ана лі тич них мате рі а лів). Наці-
о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого спільно з Інсти-
ту том про блем реєст ра ції інфор ма ції НАН Укра їни вида ють, як уже 
зазна ча лось, Укра ї нсь кий рефе ра тив ний жур нал «Дже ре ло» у трьох 
серіях (тех ніч ній, при род ни чій, гума ні тар ній). Об’єк тивні про цеси роз-
витку нау ко вих біб лі о тек зумов лю ють появу нових струк тур них під роз-
ді лів, які пере тво рю ються на біб ліо теч но-ін фор ма ційні та нау ко во-дос-
лідні центри і займа ються видав ни чою діяль ністю у тому числі. Таким 
при кла дом є, зок рема, Центр пері одики в ЛНБ, Служба інфор ма цій-
но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної влади (СІАЗ) НБУВ 
та Інсти тут біо гра фіч них дослі джень у НБУВ. Ін сти тут біо гра фіч них 
дослі джень, єди ний в Укра їні наці о наль ний центр біо гра фіс тики, де 
про во дяться істо ри ко-бі ог ра фічні дослі дження, зби ра ються та нау-
ково опраць о ву ються біо гра фії дія чів Укра їни, готу ються біо гра фічні 
видання на основі доку мен таль них дже рел НБУВ [6]. 

Варто зазна чити, що для здійс нення видав ни чої діяль ності нау кові біб-
лі о теки пови нні мати засоби полі гра фії та нау ко во-ін фор ма ційні сис теми. 
Так, Нау ко во-ви дав ни чий центр Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
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В. І. Вер надсь кого під час роботи засто со вує такі машини: ліс то рі зальну, 
папе ро рі зальну одно но жеву, нит кош вейну, офсетну, тер мо кле єву (Hori-
zon BQ-270), а також циф ро вий дуб лі ка тор (різог раф), прес палі тур ний 
2 БПК-7, ваку ум-апа рат ком плек ту ю чий UCHIDA AR-8. Важ ливо й те, 
що прак тично всі великі нау кові біб лі о теки мають ком п’ю терні засоби, 
ком п’ю терні мережі, пра цю ють з Інтер не том. У Наці о наль ній нау ко-
вій медич ній біб ліо теці, Дер жав ній нау ко во-пе да го гіч ній біб ліо теці 
ім. В. О. Су хо млинсь кого  та ін. засто со ву ється фахове інтег ро ване про-
грамне забез пе чення ІРБІС. Вод но час забез пе чення видав ни чої діяль ності 
потре бує модер ні за ції полі гра фіч ної бази та ком п’ю тер них сис тем. 

Ниніш ній стан справ у видав ни чій справі не можна визнати задо-
віль ним. Слід звер нути увагу на те, що укра ї нсь кий ринок пере пов не-
ний, а точ ніше на 95  % запов не ний російсь ко мов ними видан нями Росії 
і Біло русі. Насам пе ред це біз нес. Якби не було російсь кої нау ко вої літе-
ра тури, напри клад з інфор ма цій них тех но ло гій, то укра ї нсь ким фахів-
цям дове лося б вивчати анг лійську чи інші мови, щоб не від стати від 
сві то вого рівня знань. На XXIV з’їзді (у 2000 р.) Між на род ної асо ці а ції 
видав ців – най більш авто ри тет ному форумі кни го ви дав ців усіх кон-
ти нен тів, Почес ний гість з’їзду пре зи дент Пор ту га лії, д-р Маріо Соа-
реш ска зав: «За останні 20 років, у період, коли теле ба чення прак тично 
є в кож ному домі, книж кова справа пере жи ває справж ній бум, настільки 
потуж ний, що кни го ви роб ництво в деяких кра ї нах подво ї лось як за 
кіль кістю назв, так і за тира жами. За моїм гли бо ким пере ко нан ням, цей 
вибух – не тільки резуль тат еко но міч ного під не сення, збіль шення кіль-
кості шкіл, зрос тання насе лення і роз витку про це сів урба ні за ці ї. Обсяг 
кни го ви дання збіль шу ється насам пе ред завдяки тому, що книга над алі 
зали ша ється най кра щою фор мою існу вання і збе ре ження куль тур ного 
над бання і є неза мін ним еле мен том роз витку куль тури. Ми можемо 
ска зати, що в поши ренні куль тури книга від і грає таку ж функ цію, як 
енер гія в еко но міч ному роз витку. І не тільки тому, що книга є неза мін-
ним засо бом для есте тич ного сприй няття твору, для вира ження його 
у формі мис тецтва слова. Книга є (і над алі ця роль буде зрос та ти) най де-
шев шим і вод но час най прос ті шим засо бом збе рі гання й корис ту вання 
інфор ма цією, довід ко вим посіб ни ком і вміс ти ли щем знань. Завдяки 
тим зруч нос тям, які книга надає в різ них сфе рах пись мо вої кому ні ка ції, 
можна ска зати, що вона поза кон ку рен цією з точки зору вирі шення чис-
лен них завдань сучас ної куль тури: роз ви ток уяви, трен ува ння п ам’яті, 
здобу ття знань, засв оє ння анал іт и чних під х одів до явищ н авко л и ш-
нь ого світу». В исл о вле ння М. С о ар еша, на мій п огляд, не втр ат ило 
а кт у ал ьн о сті й н ині. Проте в ида ння в еле к тр онній ф о рмі д і ст ають 
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сьог одні д ед алі б іл ьш ого п ош ире ння в біблі от е чній пра кт иці. Майже всі 
друк ов ані в ида ння, що в ид ані за оста нні р оки в н а ук ових б і бл і от еках, збе-
р еж ені в еле к тр онн ому в игл яді. Водн очас пра кт ика п ок азує, що 
в умовах роз в и тку і нф о рм ат из ації с у сп іл ь с тва трад иці йна книга та еле-
к тр онна прод о вж ують д ов олі трив але спіл ьне і сн ува ння. В  ид а вн ича д і-
ял ьність н а ук ових б і бл і отек п отр ебує с е рй о зн ого д осл ідже ння та ана-
л ізу. З м етою п огл и бл ен ого в ивче ння в ид а вн ичої д і ял ьн о сті н ео бхі дно 
зді й сн ити м он іт оринг в идань, під г от ув ати р ек ом е нд ації з удоск он але-
ння с и ст еми акад ем і чн ого в ида ння, проан ал із ув ати стан прав ової б ази 
н а ук ов ого видання.

У контек сті в ищ ев икл ад ен ого д ох од имо в исн о вку, що треба спря-
м ув ати з уси лля для роз в и тку в ид а вн ичої д і ял ьн о сті н а ук ових б і-
бл і отек. О  тже, в  ид а вн ича д і ял ьність п отр ебує удоск он але ння, н  ео-
бхі дна н аса мп еред під тр и мка на держ а вн ому р і вні, удоск он але ння 
з ак он од а вчої б ази в г ал узі книг ов ида ння, роз р о бка в і тч и зн яних дер-
ж а вних ста нд а ртів з п итань в ид а вн ичої д і ял ьн о сті. Крім т ого, роз-
 в иток в ид а вн ичої д і ял ьн о сті н ем о жл ивий без впр ов адже ння с уча-
сних і нф о рм аці йних техн ол огій, змі цне ння п ол ігр аф і чної б ази. В  ид а в-
н ича д і ял ьність в о сн о вн ому ф іна нс уєт ься за р ах унок б юдж ету. На жаль, 
к  о штів на п у бл ік ацію н а ук ових д осл іджень не в ист ачає, і б аг ато цінних 
роз р обок не м ожуть п об ач ити світ та дійти до ч ит ача. М  а ємо спод ів а-
т ися, що т акий стан у майб у тнь ому змін ит ься.

З м етою ств оре ння умов для п од ал ьш ого роз в и тку н а уки в Укр а їні, під -
в ище ння її р олі в с оц і ал ьно-ек он ом і чних проц есах През идент Укр а-
їни 16 тра вня 2008 р. в  идав Указ №  4 44  «Про  додаткові  заходи щ одо 
з а бе зпечення роз в итку н ау к ової  с фе ри» .  У  н ьому йдеться зокрема про 
сприя нн я  роз витку н ауково-вид авн ичої  сп р ави в  Ук раї ні . 

Пере дбачаютьс я  за ходи зі створення потуж но ї пол іг р аф іч ної б ази 
для орган ізаці ї в Н АН  Укра їни п овн ого в и да вни чого  циклу, пол іп-
ш ення соц і аль ного  за б езпечення н ау к ово-ре д ак ційних п рац і вників 
наукових в идавни цт в т а редакці й н аукових п ер іодичних в ид ань , кра-
щ ог о  р озповс юдження  наклад у  лі тератур и,  удосконале ння норма тив ної 
бази  випуску  друков аної  пр одукці ї за д ержавним з ам овленням тощ о .
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Ефек тив ність вико рис тання інфор ма ції у забез пе ченні 
впро ва дження моделі ста лого роз вит ку

Стаття при свя чена роз гляду про блеми пере ходу від інфор ма цій ного сус піль-
ства до сус піль ства знань як такого, що здатне вирі шити питання забез пе чення 
ста лого роз витку, ролі інфор ма ції та знань у здійс ненні цього пере ходу, ана лізу 
від мін нос тей між цими понят тями, а також визна ченню й висвіт ленню потен ці алу 
нау ко вих біб лі о тек як центрів знань у про цесі під ви щення ефек тив ності вико рис-
тання інфор ма ці ї.

Су часне укра ї нське сус піль ство досить часто визна ча ють як таке, що 
пере бу ває в стані пере ходу до інфор ма цій ного етапу свого роз витку. 
Період ста нов лення інфор ма цій ного сус піль ства збігся з про це сом гло-
ба лі за ції, який від о бра зив основні виклики світу, що стрімко змі ню ється: 
над швид кий роз ви ток елект ро нної комер ції, ско ор ди но ва ність фінан-
со вих рин ків, роз ви ток над на ці о наль них орга ні за цій, транс фер сма ків. 
Ради каль ний харак тер роз гля ну тих про це сів, що зачі па ють пер шо ос нови 
соці аль ної орга ні за ції життя людей, не викли кає сум ні вів. Ще в грудні 
1993 р. на Між на род ній нараді в Ган но вері, при свя че ній 25-річчю ство-
рення Римсь кого клубу 1 , у при йн я тому про грам ному доку менті «Рим-
сь кий клуб. Місі я» було сфор муль о вано заяву про те, що людство пере-
бу ває на раннь ому етапі фор му вання нового сві то вого спів то ва риства 
в резуль таті гло баль ної рево лю ції, що від бу ва ється в масш та бах пла нети. 
Ця рево лю ція роз у мі ється як резуль тат без пре це дент ного збігу соці аль-
них, еко но міч них, тех ніч них, куль тур них, етич них фак то рів, а також 
геост ра те гіч них потря сінь.

Ви зна чаль ною рисою цього етапу є стрімке збіль шення обся гів про-
ду ко ва ної інфор ма ції, її уріз но ма ніт нення, вико рис тання нових інфор-
ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій, поси лення впливу інфор ма ції на 
про цеси, що від бу ва ються в усіх сфе рах сус піль ного життя, – почи на-
ючи від еко но міки й закін чу ючи осо бис тим жит тям інди віда, іншими 
сло вами – на сус пільну модер ні за ці ю.

Збіль шення кіль кості інфор ма ції, швидка поява нової інфор ма ції 

1 Римський клуб – неурядова організація, створена в 1968 р. рядом від омих уче-
них на чолі з А. Печчеї, покликана при вернути увагу світової громадськості до 
довготривалих і таких, що загострюються, проблем людства.
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вису ває нові вимоги перед сус піль ст вом у цілому і кож ним його чле-
ном зок рема. Необ хід ність орі єн ту ва тися в плин ному інфор ма цій ному 
потоці, від шу ку вати потрібну інфор ма цію, усві дом лю вати її, визна чати 
сту пінь її зна чу щості, оброб ляти тощо і при цьому опе ра тивно реа гу-
вати на нові й нові зміни в під сумку загро жує при йн ят тям поспіш них, 
не вива же них рішень, які не від по ві да ють потре бам ста лого роз витку 
і здатні при звести до сус піль ного дис ба лансу, соці аль но-еко но міч них 
зсу вів і конф лік тів.

Сьо го дні, на жаль, ми конс та ту ємо ситу а цію, коли при вели чез них 
обся гах інфор ма ції від сутнє знання її опти маль ного, ефек тив ного вико-
рис тання. Таке знання, яке давало б змогу не лише опе ра тивно й від-
по відно реа гу вати на факти, події або явища, що вже від бу лися чи від-
бу ва ються, але й про гно зу вати, ство рю вати умови, готу вати під ґрунтя 
для наступ них фак тів, подій і явищ. У такому випадку часо вий про мі-
жок між фак том і під го тов кою реак ції на цей факт значно збіль шу є ться. 
Більше того, стає мож ли вою пара док сальна ситу а ція, коли рішення буде 
при йма тися ще до появи самого факту й інфор ма ції про нього. Такий 
під хід забез пе чу ва тиме певну ста бі лі за цію сус піль ного роз витку, дасть 
змогу уник нути ряду кри зо вих ситу а цій як соці аль но-еко но міч ного, 
так і полі тич ного харак теру, від нов лю ва тиме баланс між ресур сами 
й потре ба ми.

Фак тично йдеться про потребу в знан нях, які забез пе чили б фор му-
вання ноо сфери, кон цеп ція якої була свого часу запро по но вана В. І. Вер-
надсь ким.

М. М. Мо їсєєв визна чає ноо сферу як «та кий стан біо сфери, коли її роз-
ви ток від бу ва ється цілесп ря мо вано, коли Розум має мож ли вість спря мо-
ву вати роз ви ток біо сфери на користь Людини, її май бу тнь о го» 2. Отже, 
ноо сфера – така ста дія циві лі за ції, на якій роз умна діяль ність людини 
набу ває пла не тар ного зна чення, той етап антро по ге незу, коли людство 
виявиться здат ним реа лі зу вати режим кое во лю ції людини й біо сфери. 
Ноо сфера – зако но мір ний резуль тат роз витку біо сфери як області Землі, 
охоп ле ної жит тям. Людина та її розум шля хом тех нічно осна ще ної 
діяль ності на пев ному етапі ево лю ції почи нає здійс ню вати зрос та ю-
чий вплив на при родні про цеси, ста ючи важ ли вим чин ни ком їх нової 
орга ні за ці ї. Але цей новий етап не може настати авто ма тично, для цього 
потрібне нове інте лек ту альне й етичне осво єння світу. «В епоху ноо-
сфери зможе всту пити лише по-сп ра в жнь ому висо ко ос ві чене сус піль ст-
во, – пише М. М. Мо ї сє єв, – яке роз у міє свої цілі, усві дом лює труд нощі, 

2 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. – М., 1990. – С. 24.
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що сто ять на шляху його роз витку, здатне співс тав ляти свої потреби 
з тими мож ли вос тями, які дає йому При ро да» 3.

Вра хо ву ючи це, про сте «за ван та жен ня» сус піль ства інфор ма цією, 
навіть якіс ною, сьо го дні вже вичер пує себе й від чу ва ється потреба в пере-
орі єн та ції сус піль ства з інфор ма ції на знання. У цьому кон тексті доречно 
зга дати М. Кас тельса, який у рам ках інфор ма цій но-тех но ло гіч ної пара-
дигми уточ нює, що інфор ма ція – це сиро вина, а під тех но ло гією в рам ках 
даної пара дигми роз у мі ється передусім «тех но ло гія впливу на інфор ма-
цію, а не просто інфор ма ція, при зна чена для впливу на тех но ло гію, як 
це було у випадку попе ре дніх тех но ло гіч них рево лю цій» 4. Прин ци по вою 
також вигля дає про по зи ція М. Кас тельса щодо про ве дення ана лі тич ного 
роз по ділу між понят тями інфор ма ційне сус піль ство й інфор ма ці о нальне 
сус піль ство. Необ хід ність такого поділу він пояс нює тим, що поняття 
інфор ма ційне сус піль ство під крес лює роль інфор ма ції в сус піль стві, але, 
власне, інфор ма ція (в даному кон тексті як пере дача даних) від і гра вала 
важ ливу роль у всіх сус піль ст вах, вклю ча ючи сере днь о вічну Європу. 
Тер мін же інфор ма ці о нальне сус піль ство «вка зує на атри бут спе ци фіч ної 
форми соці аль ної орга ні за ції, в якій завдя чу ючи новим тех но ло гіч ним 
умо вам, що вини ка ють в даний істо рич ний період, гене ру вання, обробка 
і пере дача інфор ма ції стали фун да мен таль ними дже ре лами про дук тив-
ності й вла ди» 5. Іншими сло вами, дже ре лами «про дук тив ності й вла ди» 
стає не сама інфор ма ція, а її ефек тивне вико рис тан ня.

По ка зо вим є декла ру вання ЮНЕСКО доку мента «Від інфор ма цій-
ного сус піль ства – до сус піль ства знань», в основу якого покла дено 
прин цип важ ли вості пра виль ного вико рис тання інфор ма цій них ресур-
сів з метою отри мання знань та зміц нення фун да менту сус піль ства. 
Зок рема, у доку менті під крес лю ється: «Пози ція ЮНЕСКО перед ба чає 
кон цеп цію роз витку сус піль ства знань, а не сві то вого інфор ма цій ного 
сус піль ства, адже про сте збіль шення інфор ма цій них пото ків не зав-
жди при во дить до появи нових мож ли вос тей для роз витку про гно зо-
ва них знань» 6. Пере д у мо вами роз витку сус піль ства знань визна чені: 

3 Там само.
4 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – 
М., 2000. – С. 77.
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – 
М., 2000. – С. 42–43. 
6 Цит. по: Фирсов В. Р. Библиотека – серце информационного обще-
ства // Библ. дело. – 2003. – № 12 (12) [эл. доступ: http://www.bibliograf.ru/
issues/2003/11/24/26/160/].
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куль турне різ но ма ніття, рів ний доступ до освіти та інфор ма ції, сво бода 
само ви ра жен ня.

У кон тексті роз ме жу вання понять «ін фор ма ційне сус піль ст во» і «сус-
піль ство знань» варто нага дати, що тер мін «ін фор ма ційне сус піль ст во» 
був вве де ний у нау ко вий обіг на початку 60-х років фак тично одно часно 
в США і Япо нії Ф. Мах лу пом і Т. Уме сая, авто рами, що здо були широку 
популярність сво їми дослі джен нями дина міки роз витку нау ко містких 
вироб ництв. У 70-ті й 80-ті роки най біль ший вне сок у роз ви ток цієї кон-
цеп ції внесли М. По рат, І. Ма суда, Т. Сто уньєр, Р. Катц і ряд інших. Роз-
гля да ючи виник нення й роз ви ток тео рії інфор ма цій ного сус піль ства, не 
можна не від зна чити двох обста вин. З одного боку, ця кон цеп ція одер-
жала най більше визнання в 70-ті – 80-ті роки, у період, що харак те ри-
зу вався швид ким поши рен ням тех но ло гіч них досяг нень і знач ними 
успі хами країн, які не тільки вироб ляли, а й засво ю вали нову інфор ма-
цію і знання. З іншого боку, біль шість аме ри кансь ких і євро пейсь ких 
дослід ни ків, почи на ючи з дру гої поло вини 80-х років, стала акцен ту-
вати увагу на ролі й зна ченні не стільки інфор ма ції, скільки знань, що 
спри чи нило появу цілого спектру нових визна чень сучас ного сус піль-
ства, серед яких такі як knowledge society, knowledgeable society тощо.
Отже, акту а лі зу ється питання роз ді лення понять «інфор ма ці я» 

і «знан ня». Інфор ма ція може існу вати сама по собі, неза лежно від того, 
чи знає хтось про неї. Напри клад, інфор ма ція, закла дена в ДНК. Не за-
лежно від того, зна ємо ми про неї чи ні, вона спраць о вує і фор мує орга-
нізм від по від ним чином. Знання ж обо в’яз ково перед ба чає спів при чет-
ність людини у вироб ництві й засво єнні з метою вико рис тання тієї 
час тини інфор ма ції, що най більш об’єк тивно на даному рівні роз витку 
сус піль ства від о бра жає вплив на нього навко ли шнь ого сере до вища. 
Тобто знання – це затре бу вана об’єк тивна інфор ма ці я.

Можна про гно зу вати, що знан нями не можна буде управ ляти так 
само, як інфор ма цією, вони по-ін шому засто со ву ються й чини ти муть 
опір будь-яким мето до ло гіч ним транс фор ма ціям спро щення або раці о-
на лі за ції інфор ма цій них сис тем у «сис теми знань». Воло діння інфор ма-
цією нерів ноз начне воло дінню знан ням: далеко не кож ний колек ці о нер 
кулі нар них рецеп тів є доб рим кухарем.

«Знан ня» інфор ма ції можна про де мо нст ру вати висло вом, зга ду ван-
ням або пока зом. Власне, знання можна про де мо нст ру вати тільки прак-
ти ко ю.

Коли ми гово римо про сус піль ство знань, то в першу чергу маємо на 
увазі еко но міку, орі єн то вану на вико рис то ву вання нано тех но ло гій, на, 
ска жімо так, «знання по суті». Разом з тим саме поняття «знан ня» треба 
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і слід роз гля дати більш широко. Це і знання, роз у міння того, як ефек-
тивно вико рис то ву вати «знання по суті». Вза галі, слід зазна чити, що 
філо софи, ког ні ти вісти, пси хо логи виді ля ють різні типи знання. Напри-
клад, емпі ричне і тео ре тичне знання, знання гума ні тарне і при род ни-
чо на у кове, знання про це дурне і декла ра тивне, «знан ня-що» і «знан ня-
як» (Р. Райл). Наразі йдеться про останнє.

«Знання – це цілесп ря мо ване коор ди ну вання дій. Його єди ний доказ 
або спо сіб демон стра ції поля гає в досяг ненні мети. Якість знання 
може бути оці нена за якістю досяг нення (його про дук ту) або якістю 
коор ди ну вання (його про це су), особ ливо якщо втру ча ються неконт роль-
о вані чин ни ки» 7.

Що мається на увазі, коли гово рять, що людина знає або воло діє знан-
нями? Ідеться про те, що вона здатна до коор ди но ва них дій з метою 
досяг нення пев ної мети або вирі шення завдань. Коор ди но вані дії – це 
пере вірка воло діння знан нями. Знання без дії ста ють просто інфор ма-
цією або від о мос тя ми.

Та ким чином, коли ми гово римо, що сус піль ний про грес – це нако-
пи чення знань, то не зовсім маємо раці ю. Це не стільки нако пи чення 
знань, скільки ово ло діння мис тецт вом ними корис ту ва ти ся.

У «Прог рам них заса дах роз бу дови сус піль ства знань: сві то вий досвід 
для Укра ї ни» наго ло шу ється, що роз бу дова сус піль ства знань є най-
важ ли ві шим викли ком для Укра їни XXI ст. та має стати наці о наль ною 
метою її подаль шого роз витку 8.

У цьому кон тексті особ ли вого пиль ної уваги заслу го вує потен ціал 
нау ко вих біб лі о те к. Між на родна біб ліо течна орга ні за ція ІФЛА роз гля-
дає сучасну біб лі о теку як «серце інфор ма цій ного сус піль ст ва». Кріс тін 
Дешан, екс-пре зи дент ІФЛА, вислов лю ючи думку щодо пози ції орга ні-
за ції, вва жає, що основу інфор ма цій ного сус піль ства становить існу юча 
біб ліо течна мережа, яка потре бує пер шо чер го вого роз витку, і «від носно 
скромні інвес ти ції в тех ніку, навчання та зміст ство рять дива в над анні 
інфор ма ції та знань» 9. Нау кові біб лі о теки, по-перше, є центрами збе-

7 Знание против информации [эл. доступ: http://www.zhalevich.com/content/
view/80/59/].
8 Програмні засади роз будови суспільства знань: світовий досвід для України [ел. 
доступ: Офіційний веб-сайт Національного інституту стратегічних досліджень 
http://www. niss. gov. ua/Monitor/may/9.htm]. 
9 Цит. по: Фирсов В. Р. Библиотека – серце информационного обще-
ства // Библ. дело. – 2003. – № 12 (12) [эл. доступ: http://www. bibliograf. ru/
issues/2003/11/24/26/160/].
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ре ження уні вер саль ної інфор ма ції і «знання по суті». Адже біб ліо течні 
фонди – це не просто струк ту ро вана й сис те ма ти зо вана інфор ма ція, а, 
що має наба гато більше зна чення, інфор ма ція творчо пере осмис лена 
і соці ально зна чуща, а отже затре бу ва на.

По-друге, це центри з пере робки й обробки інфор ма ції (у тому числі 
й елект ро нної), пере ве денню її на рівень пер вин ного знання – ана лі-
тики. Вже у ство ренні біб ліо гра фіч ної інфор ма ції про сте жу ється спря-
мо ва ність на вико рис тання нау ко містких тех но ло гій. Це про цес нау ко-
вої обробки доку мен тів, що поля гає в ана лі ти ко-син те тич ній пере робці 
пер вин ної доку мент ної інфор ма ції в біб ліо гра фічну, і тому його без пе-
речно потрібно вва жати пер шим ета пом нау ко м істких тех но ло гій, спря-
мо ва них на інфор ма ційне забез пе чення ста лого роз витку сус піль ства 10.

Крім того, біб лі о теки – центри орга ні за ції інфор му вання сус піль ства 
про зміст наяв них ресур сів, одним з напря мів діяль ності нау ко вих біб-
лі о тек є ство рення рефе ра тив ної інфор ма ці ї. 

Про ве дення рефе ру вання в рам ках інтег ро ва ного з про це сом ката ло-
гі за ції тех но ло гіч ного циклу може роз гля да тись в цілому як поглиб лена 
ана лі ти ко-син те тична обробка доку мент ної інфор ма ці ї. Голо вними кон-
цеп ту аль ними заса дами побу дови сис теми рефе ру вання укра ї нсь кої нау-
ко вої літе ра тури визна чено поєд нання прин ци пів роз по ді ле ного ана лі ти-
ко-син те тич ного опра цю вання пуб лі ка цій коопе ра тив ними зусил лями 
суб’єк тів сис теми доку мен таль них кому ні ка цій і центра лі зо ва ної куму-
ля ції коопе ра тивно ство ре них маси вів рефе ра тив ної інфор ма ції з фор му-
ван ням загаль но дер жав ної рефе ра тив ної бази даних «Укра ї ніка нау ко ва» 
та видан ням Укра ї нсь кого рефе ра тив ного жур налу «Дже ре ло» 11.

Ана ліз, сис те ма ти за ція, уза галь нення інфор ма ції, роз по ро ше ної по 
різ но ма ніт них дже ре лах, здійс ню ється інфор ма цій но-ана лі тич ними 
струк ту рами нау ко вих біб лі о те к. При чому діяль ність таких під роз ді лів 
має чітке про блем но-те ма тичне спря му вання та від по ві дає пев ним сус-
піль ним запитам. По ка зово, що існує досить багато служб в Інтернет, 
які про да ють струк ту ро вані дані – ана лі тичні огляди, зібрану й пре-
па ро вану пресу тощо. Ці ж дані в роз по ро ше ному вигляді, час ти нами, 
прак тично на 100  % доступні в Інтернет кому завгодно – без кош товно. 
Тобто послуги цих служб опла чу ються саме завдяки роботі з пере тво-
рення цих даних у знання.

10 Костенко Л. Й. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель // Бібліо-
текознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 23–28 [ел. 
доступ: http://www. nbuv. gov. ua/libdoc/06 klibsz. html].
11 Там само.



А по-третє, нау кові біб лі о теки – це уні вер сальні центри з вироб-
ництва тех но ло гій і мето дик вико рис тання наяв них знань. Ідеться, зок-
рема, про про ве дення вза є мо до пов ню ючих біб ліо-, інфор мо- та нау ко-
мет рич них дослі джень у схо ви щах даних для вста нов лення кіль кіс них 
зако но мір нос тей у біб ліо теч но-біб лі ог ра фіч ній діяль ності та про це сах 
нау ко вої кому ні ка ції з метою опти мі за ції нау ко во-ін фор ма цій ної сфери 
сус піль ства в цілому 12.

Та ким чином, ми можемо гово рити про біб лі о теки не тільки як про 
уні вер сальні інфор ма ційні центри, а й біль шою мірою як про центри 
знань, потен ціал яких може й пови нен бути ефек тивно заді я ний у про-
цесі пошуку від по ві дей на гло ба лі за ційні виклики.
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Пре зи де нтська полі тика спри яння роз витку біб ліо теч ної 
справи в кра ї нах сві ту

У статті ана лі зу ється пре зи де нтська полі тика щодо біб лі о тек у кра ї нах світу 
від зако но дав чого забез пе чення до спри яння побу дові нових при мі щень.

Роз ви ток біб ліо теч ної справи будь-якої кра їни немож ли вий без під-
тримки дер жав ною владою. Цей про цес має дво сто рон ній харак тер і 
досить велику сферу шля хів вза є мо ді ї. Лише неве ли кий аспект цієї про-
бле ма тики – це полі тика пре зи де нтсь кої влади щодо біб лі о тек, яка не 
зав жди є конс трук тив ною й часто має епі зо дич ний харак тер, але вона 
вно сить сут тєві зміни в діяль ність куль тур них закла дів. Про во дячи дер-
жавну полі тику у сфері куль тури для збе ре ження наці о наль ного куль-
тур ного над бання, пре зи денти бага тьох країн під три му ють діяль ність 
біб лі о тек, адже останні не лише є бан ком знань, а й виконують про світ-
ницьку й виховну місію.

Дане дослі дження ста вить за мету дослі дити методи та засоби спри-
яння пре зи де нтсь кої влади роз витку біб ліо теч ної справи в про від них 
кра ї нах світу. Цей досвід буде корис ний для вико рис тання в укра ї нсь ких 
реа ліях щодо опти мі за ції діяль ності біб лі о тек, актив ного фор му вання 
єди ного інфор ма цій ного прос тору з допо мо гою дер жав них структур.

Го ло вним центром роз витку біб лі о тек будь-якої дер жави є наці о-
нальна біб лі о тека або біб лі о теки, якщо їх декілька. Тому відносини 
остан ніх з вищою дер жав ною вла дою від би ва ються на роз витку біб ліо-
теч ної справи в цілому.

По лі тика спри яння пре зи де нтсь кої влади роз витку наці о наль них 
біб лі о тек у кра ї нах Європи, Аме рики та Азії від бу ва ється в кіль кох 
напрям ах:

– за ко но давче забез пе чення діяль ності біб лі о тек;
– пре зи де нтські іні ці а тиви щодо роз витку біб ліо теч ної справи та її 

інфор ма ти за ції;
– участь у забезпеченні матеріальної бази бібліотечної діяльності;
– участь в уро чис тих подіях.
У кра ї нах із пре зи де нтсь кою та пре зи де нтсь ко-пар ла ме нтсь кою 

фор мами прав ління пре зи денти мають право вида вати укази, роз по-
ря дження, які регу лю ють пра во від но сини в різ них сфе рах сус піль-
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ного буття, зок рема і в куль тур ній сфері, до якої належить біб ліо течна 
справа. У рес пуб лі ках пар ла ме нтсь кого типу пре зи денти під пи су ють 
закони, при йн яті пар ла мен том. Тим самим вони зако но давчо впли ва-
ють на діяль ність біб лі о тек. У біль шості випад ків усі зако но давчі іні-
ці а тиви та пра вові акти спря мо вані на вдос ко на лення діяль ності, під-
няття бібліотек на новий рівень у сус піль стві (через надання їм ста тусу 
наці о наль них), роз ши рення послуг, вве дення нових тех но ло гій у фун-
к ці о ну ванні біб лі о тек, а також на побу дову нових, більш сучас них, при-
мі щень. Але інколи бува ють і деструк тивні роз по ря дження. Для при-
кладу віз ь мемо іні ці а тиву коли шнь ого пре зи дента Турк ме ніс тану 
С. Ні я зо ва з при воду закриття сільсь ких та район них біб лі о те к. Цікаве 
і його обґрун ту вання: «Книги в нас ніхто не читає, у біб лі о теки народ 
не ходить. Нехай зали ша ється Центральна біб лі о тека та сту де нтські біб-
лі о теки у вузах, всі інші необ хідно закри ти» [1]. На щастя, у сучас ному 
сус піль стві такі випадки трап ля ються дуже рідко.

Іноді пре зи денти змі ню ють ста тус біб лі о тек для отри мання потуж-
ного влас ного інфор ма цій ного ресурсу, що в резуль таті обме жує доступ 
пев них про шар ків насе лення до їх фон дів. Так, Біб лі о тека Управ ління 
спра вами пре зи дента Рес пуб ліки Азербайджан, яка ство рена у 2003 р. 
з іні ці а тиви тоді шнь ого пре зи дента – Г. Алі єва, об’єд нала най ста рішу 
біб лі о теку м. Баку – Центральну міську біб лі о теку та Біб лі о теку гос-
по дарсь кого від ділу Управ ління спра вами пре зи дента Рес пуб ліки 
Азербайджан, ставши при цьому, на думку азер бай джансь ких жур на-
ліс тів, «е та ло ном біб ліо теч ної справи сучас ного Азер бай джа ну» [2], 
водночас обслу го ву ючи лише пред став ни ків дер жав ної влади.

Ін ший при клад ство рення Пре зи де нтсь кої біб лі о теки ім. Б. М. Єль-
цина в Російсь кій Феде ра ції, офі ційне від криття якої від бу лось 27 травня 
2009 р. у Сан кт-Пе тер бурзі. За сло вами пре зи дента РФ Д. Мед ве дєва, 
«Пре зи де нтська біб лі о тека стане не лише книж ко вим схо ви щем та нау-
ко во-прос віт ниць ким центром, але й най біль шим інфор ма цій ним пор-
талом, ство ре ним на основі най су час ні ших тех но ло гій. А завдяки мережі 
філі а лів у всіх регі о нах Росії – це й сполучна ланка для біб ліо теч ної 
сис теми кра ї ни» [3]. Тобто головна мета ство рення цієї біб лі о теки – це 
фор му вання єди ного інфор ма цій ного прос тору, який сприяв би повазі 
до російсь кої істо рії та дер жав ності, попу ля ри за ції діяль ності інсти ту-
тів дер жав ної влади та зміц ненню їхніх зв’яз ків із сус піль ст вом, а також 
тіс ному вза є мо зв’язку і спів ро біт ництву дер жав них орга нів, нау ко вих 
закла дів, гро мадсь ких орга ні за цій, які займа ються про бле мами російсь-
кої дер жав ності. Пре зи де нтська біб лі о тека була ство рена як про дов-
ження полі тики російсь кого керів ництва зі зміц нення й центра лі за ції 
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влади в сус піль стві. Ця біб лі о тека була заду мана як елект ро нна сис тема 
зв’язку між усією біб ліо теч ною сис те мою кра їни. У ній поєд на лися не 
лише про світ ницька, пат рі о тична функ ція, а й осво єння нових сучас них 
тех но ло гій.

Бурх ли вий роз ви ток сві то вої фінан со вої кризи 2008–2009 рр. істотно 
впли нув на біб ліо течну справу. Цей вплив ви явився в зни женні фінан-
су вання діяль ності біб лі о тек і, водночас, вони зали ши лися дже ре лом 
сучас них знань, які допо ма га ють отри мати нові вміння та навички, 
опти мі зу вати еко но міч ний про цес для про ти сто яння умо вам кризи. 
Тому під тримка дер жав ної влади, зок рема пре зи де нтсь кої, сьогодні 
конче потрібна біб лі о те кам. Напри клад, Пре зи дент Укра їни В. Ющенко 
у квітні 2009 р. видав указ, в якому дору чив Каб міну та Київсь кій місь кій 
дер жав ній адмі ніст ра ції забез пе чити фінан су вання дер жав них про грам 
щодо роз витку біб лі о тек та  виді лити земельну ділянку для будів ництва 
нового кор пусу Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого. На жаль, у нашій кра їні Пре зи дент не має таких пов но ва жень, як 
у кра ї нах із пре зи де нтсь кою фор мою прав ління, і тому часто його іні ці а-
тиви не реа лі зу ю ть ся.

З роз у мін ням до роз витку біб ліо теч ної справи, навіть вра хо ву ючи 
умови сві то вої фінан со вої кризи, поста вився пре зи дент США Б. Обама. 
Він зазначив, що «біб лі о теки відігра ють важ ливу роль в аме ри кансь кій 
еко но міці, оскільки 73  % пуб ліч них біб лі о тек є єди ним інсти ту том міс-
це вої гро мади, де мож ли вий доступ до Інтер нету, а в сільсь ких райо нах 
ця цифра дося гає 83  %», додавши при цьому, що «зак риття біб лі о тек 
у період фінан со вої кризи було б вели кою помил кою вла ди». На під-
тримку своїх слів Б. Обама під пи сав декілька поста нов з еко но міч ного 
сти му лю вання діяль ності біб лі о те к. За однією з них пуб ліч ним біб лі о-
те кам виді ля лося 200 млн дол. у формі гран тів на додат кове осна щення 
сучас ними ком п’ю те рами та 90 млн на під клю чення до циф ро вого теле-
ба чення. Під тримка Б. Оба мою біб ліо теч ної справи, на думку аме ри-
кансь ких ана лі ти ків, від бу ва ється завдяки його любові до книг [4].

У сучас ному інфор ма цій ному сус піль стві стає дедалі попу ляр нішим 
роз ви ток елект ро нних ресур сів та дис тан цій ний доступ до них. Тому 
часто пре зи денти під три му ють іні ці а тиви з при воду інфор ма ти за ції, 
вико рис тання елект ро нних інфор ма цій них ресур сів та оциф ру вання 
наці о наль ного спадку, що зберігається в бібліотеках. Так, пре зи дент 
Фран ції Ж. Ши рак у 2005 р. запро по ну вав про ект ство рення елект ро-
нного архіву фон дів євро пейсь ких наці о наль них біб лі о тек для «поши-
рення знань, мов та збе ре ження куль тур ної спад щи ни» [5]. Ця іні ці а тива 
вили лася в про ект єди ної інтер нет-біб лі о теки країн Європи «Євро-
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пейська циф рова біб лі о те ка» (www. europeana. eu), яка від кри лася в лис-
то паді 2008 р. На жаль, дов го очі ку вана біб лі о тека, яку назвали Europe-
ana, закри лася в пер ший день роботи. Про її акту аль ність і зна чущість 
гово рить при чина її закриття – сер вер біб лі о теки не витри мав вели кої 
кіль кості від ві ду ва чів (10 млн за годи ну) [6]. Після виправ лення всіх 
тех ніч них нега раз дів біб лі о тека запра цю вала знову в грудні 2008 р.

У 2007 р. пре зи дент Казах стану запро по ну вав ство рити наці о нальну 
елект ро нну біб лі о теку для під ви щення осві тнь ого рівня сту ден тів та 
роз витку віт чиз ня ної науки, пов’я завши всі наці о нальні біб лі о теки, уні-
вер си тети, а також закор донні інфор ма ційні центри [7]. Ця біб лі о тека, 
яка від кри лася 5 грудня 2007 р., роз ра хо вана на все насе лення Казах-
стану, зок рема на сільські та соці аль но не за хи щені про шарки. Адже 
вона міс тить не лише тексти зако но дав чих актів, а й комен тарі юрис тів, 
зручний шлях пошуку необ хід ної інфор ма ції, на від міну від юри дич них 
баз даних.

Пре зи денти часто беруть активну участь у забезпеченні мате-
ріальної бази діяльності наці о наль них біб лі о те к. Яск ра вим при кла дом 
є колиш ній пре зи дент Фран ції Ф. Міт те ран, завдяки актив ній участі 
якого було роз по чате будів ництво нового при мі щення Наці о наль ної 
біб лі о теки Фран ці ї. Її від криття від бу лося 20 грудня 1995 р. вже після 
того, як Ф. Міт те ран зали шив пре зи де нтсь кий палац, але все одно їй 
було при сво єно його ім’я. Дру гий при клад – Наці о нальна біб лі о тека 
Рес пуб ліки Біло русь, нове при мі щення якої з’яв и лося за актив ного 
спри яння пре зи дента О. Лу ка шенка (від пере ра ху вання двох пре зи де-
нтсь ких зар плат до без по се ре дньої участі в будів ництві під час рес-
пуб лі кансь ких субо тни ків). Будів ництво цієї біб лі о теки стало наці о-
наль ним про ек том, який під няв ста тус біб ліо теч ної справи на вищий 
рівень навіть  порів няно з кра ї нами регі ону Схід ної Європи. За актив-
ної під тримки пре зи дента Н. На зар ба єва йде обго во рення будів ництва 
нової сучас ної наці о наль ної біб лі о теки в Казах стані, архі тек тур ний 
про ект якої був обра ний на між на род ному конкурсі.

Ін коли трап ля ється, що пре зи дент навпаки галь мує будів ництво 
нових при мі щень біб лі о теки. Так, вже декілька років тяг неться конф-
лікт між вла дою Чехії, зок рема пре зи ден том В. Кла у сом та при хиль-
ни ками архі тек тур ного про екту нової будівлі Чесь кої наці о наль ної біб-
лі о теки (архі тек тор Я. Кап ліки  помер у 2009 р.) у вигляді вось ми нога. 
Цей про ект виграв у березні 2007 р. між на род ний кон курс, в якому 
брало участь 355 архі тек то рів зі всього світу. За цим про ек том біб лі о-
тека пови нна була бути побу до вана до 2011 р. з бюдже том 93,2 млн дол., 
мати дев'ять над зем них повер хів та 35 тис. кв. м площі, на якій пови нні 
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роз міс ти тися читальні зали, кафе та мага зини. Нова будівля роз ра хо ву-
ва лася на 10 млн книг, які пови нні були збе рі га тися в під зем них схо ви-
щах [8]. Але на думку пред став ни ків влади, цей про ект не впи су ється 
в архі тек тур ний стиль ста рої Праги.

Не од но значна ситу а ція в Лат вії з будів ницт вом нової Наці о наль ної 
біб лі о теки – «Замок світ ла». Якщо колишня пре зи дент Лат вії В. Віке-
Фрей берґа висту пала на захист цього про екту, то ниніш ній пре зи дент 
В. Затлерс вва жає, що в умо вах кризи такий доро гий про ект потрібно 
замо ро зити [9]. Потрібно від зна чити, що навіть Між на родна екс пертна 
рада ЮНЕСКО під три мала про ект будів ництва «Замку світ ла» [10].

Пре зи денти також беруть участь в офі цій них уро чис тих захо дах, які 
про хо дять за участю наці о наль них біб лі о те к. Так, пре зи дент Німеч-
чини від кри ває всі кон фе рен ції, сим по зі уми, семі нари, які від бу ва ються 
в Бер лінсь кій наці о наль ній біб ліо теці. У голо вних подіях у діяль ності 
Наці о наль ної біб лі о теки Ірану зав жди брав участь колиш ній пре зи дент 
Ірану М. Хатамі, який пра цю вав дирек то ром цієї біб лі о теки до обрання 
на посаду пре зи дента. Він і під три му вав біб лі о теку, сприяв будів ництву 
нового при мі щення (97 тис. кв. м) [11].

У сучас ній Укра їні через зни же не фінан су вання біб лі о теки переходять 
до нових форм і видів діяльності . Так, у 2007 р. Пре зи дент Укра їни 
В. Ющенко під час поїздки по Рів ненсь кій області від крив першу серед 
вузів вір ту альну біб лі о теку в Наці о наль ному уні вер си теті «Ост рожська 
ака де мі я» [12]. Почесну місію від криття біб лі о тек взяла на себе й дру жина 
Пре зи дента Укра їни К. Ющенко. 2 жовтня 2008 р. вона від крила першу 
в Укра їні спе ці а лі зо вану музейну біб лі о теку, голо вним завдан ням якої мало 
бути над ання доступу до інфор ма ції з акту аль них питань музей ної сфери 
для спе ці а ліс тів та сту ден тів вузів про філь них спе ці аль нос тей [13].Окремо 
виді лимо діяль ність екс-пре зи ден тів у роз витку біб ліо теч ної справи та 
збе ре ження куль тур ного над бання. Так, в Укра їні колиш ній Пре зи дент 
Л. Кучма і його бла го дійна орга ні за ція Пре зи де нтсь кий фонд «Укра ї на» 
вже декілька років постійно під три му ють про ект із допо моги сільсь ким 
біб лі о те кам як у мате рі аль ному плані, так і в напов ненні біб ліо теч них 
фондів.

Фонд Бориса Єль цина в Росії в рам ках під тримки російсь кої куль тури 
за кор до нами РФ допо ма гає від кри вати центри російсь ких дослі джень 
при Наці о наль них біб лі о те ках. У 2006 р. такий центр було від крито при 
Наці о наль ній біб ліо теці Рес пуб ліки Казах стан. Його фонд становить 
більше 1200 книг з філо со фії, пси хо ло гії, науки, полі тики та інших 
галу зей знань, а також пов но текс тову базу даних «Преса Росі ї» [14]. Екс-
пре зи дент Мек сики запро по ну вав про ект ство рення «Музею пре зи ден-
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тів» (http:/www.centrofox.org.mx – іспан. мова), у ком плекс якого, крім 
музею, увійшли мега біб лі о тека та Центр дослі дження демок ра ті ї. У біб-
ліо теці зібрано най пов нішу під бірку книг і пері одич них видань з питань 
демок ра тії, наці о наль ної й між на род ної полі тики, істо рії між на род них 
від но син і т. ін. Фонд біб лі о теки нара хо вує 10 тис. томів й скла дається 
з чоти рьох колек цій: загальна колек ція; колек ція довід ко вої літе ра тури; 
книги для дітей та молоді; колек ція пуб лі ка цій у пері одич них виданнях.

Та ким чином, пре зи де нтська полі тика щодо біб ліо теч ної справи має різ-
но ма нітні методи впливу як на її роз ви ток, так на і галь му вання від зако-
но дав чих іні ці а тив до побу дови нових біб лі о тек, які під ви щу ють не лише 
імідж пре зи дента як куль тур ного діяча, а й ста тус біб ліо теч ної справи 
кра їни. Багато іні ці а тив з інфор ма ти за ції, побу дови єди ного інфор ма цій-
ного прос тору, ство рення елект ро нних біб лі о тек, від криття нових сучас-
них при мі щень в інших кра ї нах від бу ва ються й без участі пре зи ден тів, 
навіть якщо вони мають істотні пов но ва ження і досить сильно впли ва ють 
на дер жавну полі тику. Але в тих кра ї нах, де такі біб ліо течні про цеси під-
три му ються пре зи де нтсь кої вла дою, глава дер жави сво їми діями під крес-
лює важ ли вість цієї сфери, її необ хід ність не лише для роз витку нових 
тех но ло гій і більш ефек тив ного поши рення знань, а й для кра щого збе-
ре ження куль тур ного наці о наль ного над бання для наступ них поколінь.
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 УДК  02  (4 7 7)  ( 09)
Н аталія ЗАХА РО В А, 
н аук. с  п ів р об . НБУВ

 Культу рно-просвіт н ицька д іяльні сть Націо нально ї 
 б ібліот еки Укр аїн и імен і  В . І. В ернадс ьк ого: осн ов н і 
е тапи р о зв ит ку

Ав тор р о зглядає  ос но вні етапи  ро звитку  к ультур но-просвітн иць кої д іяльності 
Н аціональної бібліотеки Укра їни імен і В . І. Вернадс ь кого за 9 0 рокі в її існу в ання.

 За 9 0 років існу ва ння Н БУ В  п ро йшла декіл ька е тапів  ро зв итку, 
пов’яз аних із  сус піл ьно-політ ич ними та  ку л ьту рни м и  ч ин ни ками, щ  о 
 виз начили  с тановлення та р озв иток  ку л ьт ур но-прос віт ниць кої д і яль-
ності.

 П ерший  етап – с тв оренн я Н аці ональної  бі бл і отеки Украї нсь кої 
д ер ж ав и, коли від бул ося визн ач ення та т ео р етичн е  обґ ру нтування 
 і нф ормацій н о ї та куль ту рно-масово ї  д іял ьності  На ці ональ н о ї бібліотеки 
 Укр аїнської дер жа ви , а куль турно-п ро світн ицька ф ункція , за в и зн ач ен-
ням Г. П . Жит ец ь кого,  б  ула означен а  д уж е  ши р ок о, вона ґ рунтува лася на 
н е об х ід ності залуч е ння до соці о куль турн ого простору знання п р о бібліо-
т еку та її фонд и ,  п ро книж кову спадщ ин у як фактор роз витку кул ьтури 
й м ови у кр аї нського  на роду та народів с віту. Крім т ого, пере дбачало с я 
 за л у чити й н ау кове знання до впливу на куль турні про цеси в суспіль-
стві, оскі л ьк и з нан ня , щ  о  міститься  в  к низі, є  пі д ґру нтям не  л иш е для 
с оц іально-економі чного, а й д у хо вного ста но влення  ук ра їнської  де ржави 
т а ї ї  ук ріплення .  Б  іб лі отека я к осередок  «розумової куль т ур и»  р  озгляда-
лася її фундат орами г ол ов ним елем е нтом  ку л ьт ури суспільств а в широ-
кому кон те ксті. Від повідн о й форми і нформа ц ій н о ї та культурн о-ма -
с ової  р оботи н а етапі с та новлення  були сконце нтровані н а  пропаганді 
фонді в шляхо м  публіка ці ї  інформа ції  у  пресі т а часопи сах, а з отрим ан-
ням при мі щ ен ь почалася й в иставкова робота.

Другий ета п – роз ви то к бібл іо теки в 19 20  – кінець 3 0-х років під 
егідою В УАН, пос ту по вий перехід до масових форм р оботи  з  ч и тачем н а 
з асадах  і деологічних при нци пі в  ра дянсько ї в лади, п  ер еду сім, в  ист авок, 
лекці й,  що  т існо  ув’язувал ос я з пон ят тям «вихо ван ня» народних  ма с, 
керівн ицтва чита нням шир оких прошар ків насел ення, тому ство рю-
ються  пі дрозділи масової роботи, що ведуть куль турно-просві тницьку 
д іяльн і сть. У  20-х  ро ках у п р ацях Д. А . Б ал ики бул и спроби поєдн ат и 
функції національ ної , науко во ї б ібліотеки  з завданнями  ра дя нської 
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 влади щодо пол ітичного  ви хо вання  м ас ,  о  днак, це закінчилося втратою 
 і де йн и х зас а д  націо наль ної  бі бліот еки.

У  цей час до напр ямів діяль н ості сек т ору масової роб о т и було в ключено 
р об оту каб інету біб лі оте кознав ст в а і книгознавства, а  т акож під г отовку 
к адрів  і проведення  ек ск у рсій. 

Впли в на к ультурний р о зв иток народу, разом  з  ти м,  залиш ився  також 
с е ред завдань б іб ліотеки . Це зав да нн я  стосув алося пропа ганди українсь-
ких та  с ві тових к ла сиків літ ератур и,  д  оз волени х  р адянсько ю  владою та 
ц е нзуро ю, пош ирення творів  літер атури, музичної  культури, пропаган д и 
нових  видань, підготовки виставок до ювілей них  да т тощо. 

 Після реформи в  Ак ад емії нау к  у 1933–1  934 р  р . бібліот ек а  в тратила 
знач ення  націон аль ної й наб ул а стат усу науково ї академічн о ї  й отрим-
ала назву  Бі бліот ек а Акаде мії наук УРСР  ( далі – БАН).   На уковий статус 
бібл і от еки в им аг а в роз гор т ання п опуля риз ації наук ових  зн ан ь, тому 
 на укові темат ичні в иставки с та л и поступ ово впроваджу ва тися як голов-
ний  ви д виста вкової діял ьн о сті.

Т р етій ета п – період В е ли ко ї Вітч и зн ян о ї війн и, коли  ос нов ним зміст о м 
кул ь турно-пр ос в іт н иць кої діяль но сті стала  і нф ор м аційна п ідтримк а  н а уки 
та вир обн иц тва д л я  пер е м оги, а в  пі слявоє ний п еріод – реконс тр у кці я 
 на родног о  господарства та роз в ит о к інформаційн о ї та к ультур но-масової 
роботи (1941–194 8).

Четв ер ти й  етап –  післяв о єн ний пер іод  з  1948 до 1 96 4 рр., коли  Д П Б 
 в икону в ал а функ ції  пу блічно ї  бі бліотек и і поєд ну вала їх з ф у нкціями 
 н а ук ово ї бібліот ек и.  Пере вага кул ьту рн о-масової д іял ьності з о рієн-
т ув ан ням на м асо вого читача про яв илася в д ом і нуванні сусп ільно-
політичної  пробле м атики у в и ста вк овій діяль ності,  яка набула  зн а че ння 
основно ї форм и культур но-ма сової  роб от и,  лекц ія х та екскур сі я х.  

К  рім і нши х завдань, було також передба чено орга ні зацію «кер ів-
н ицтва чит анням », що означ ал о вплив н а  ма с ов ог о  чи тача  щод о 
 на пря мів та  кола чит а нн я , в  прова дж ення дифе ренційов ан ого о бслугов-
ування, зокр ема  виокремлення масов ого  читача,  з одного  бо ку , у  чених 
та  спеціалістів – з іншого. Подвійна п рактик а  обс лугов ув ання не могла 
н е вплинут и н а її якіст ь. 

« В ідлиг а»  відіг рала п озитивну  роль у т ема тиц і  в иставо к,  у  підготовці 
інформ ац ійних в ид ан ь, зок рема  біб лі огр афічних пок аж ч икі в  у  галузі 
 куль т ури, роз ширила ф орм и інфор мац ій но ї та кул ьту рно-м а сової д і-
ял ьності –  ле кції  в  народн и х унів ер си тетах,  б  іб л іографічні пок ажчик и 
 культуро ло гі чного з міс ту,  чит ац ькі к онфере нції, які  вв і йшли над ал і до 
арсен ал у культ ур н о-п ро св ітниць кої р о боти.  З  п оч атку 60-х років у пра-
ктику культу рн о-масової д ія л ьност і б і бліотек и в пр овадж ені в иставк и 
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н ових над х о джень ,  тематичн і  вистав к и,  при св ячені актуаль ни м 
 пи та нням роз ви тк у  н ауки і к ул ьт ури, в  ажливим  датам,  я кі організовува-
лися безп ос ередньо в  чи тальни х з алах. Цілком з аконо мірно,  що 
н айбіль ш а  кі л ькість з аг альних виставок  у цей період була при свячена 
іде ол огічній т е матиці: рішен ням п ар тії та уряду ,  ювілей ни м датам п о-
л іти чних дія чів т а  розвитку  с о ці алізму в країні . Водн очас з б іл ь ш ується 
й про бл е мат ика  з  у кр аї нської  іс то рії, л  іт ерату р и,  мисте цтва. 

 До к ультур но-про світниц ької діяльно сті дедалі ч а ст іше стали 
долучатися  бібліог ра фи . Оголошена як основна  рек ом е ндаційна 
 бі бліогра фі я  була спр ям о в ана на п ід готовку бібліо графіч ни х 
 покажчикі в,  адресованих  пе редусім масо во м у  ч и тачу з  ме тою д опомоги 
в  ос во єнні  знань у галуз і  п отреб  в иробництва, екон ом іч ного та 
 сі л ьс ь ко г оспода рсь кого р оз витку  кр аї ни , а також попу ля ри зації с оц і-
ал іс ти чної наук и,  к  уль тури ,  л  іт е ратури , що передб ач ал ося викорис то-
в увати в п ед а гогічн і й діял ьн ос т і,  навчанні , п  роп аганді тa кул ьт у рній 
діяль но сті краї н и.  Р  екоме нда ційна бібл іо гр а фія стала най важ ли вішим 
з асобом кері вництва читанням та  пр опа ганди книги.

Н а  м ас овий від ді л  було покл ад ено з ав да нн я п роведення масово-п ро-
паганди стсь кої  ро бот и. Ця робота координ ує ться з  ін шими уст а новам и 
куль ту ри . Поєдна нн я  обслугову вання масо в ого ч итача  т а наук и  б ул о 
тимч асовим і  вимагало  від колективу б іб л іотеки значних дода ткових 
 зусиль. Проте цей  досвід мав і п озитивн е з на ч енн я,  оск ільки  вплива в 
на вдоско на л енн я ф орм  і  ме тодів  б іб лі о течно-бі бліографічної  ро боти 
й куль ту рн о-просві тн ицької діяль но сті зокрема. ДПБ  розгляд ал ась як 
акаде мічна уст анова, що  з аб ез печує не лише р озвиток  пр иродничих і т ех-
ніч них н а ук , а й с ус пі л ьних наук і від ігра є  ва жливу роль у пропаганд і 
сусп іл ьн о-політичн ого знання.

 Із серед ин и 50-х років і до д ру го ї  половини  60-х років від діл масової 
роботи з нову був реор г ан ізова ний  у сектор. У  цей період не тільки 
 органі зо вуют ься к н ижк ов і вис та вки, а й почина юч и з  1959 р. а  ктивно 
про во д иться лект орська  роб от а с пільно з  товари ст вом «Знан ня».  На п о-
чатку 6 0-х р окі в про ст еж у єть с я  те нденція  ак ти вного зрос тання н ауки,  
у  до сконалення д иф е ренці йов ан ог о о бслуг о ву вання й п о ст упового 
 переходу на пріоритетне обслуговування  на уковці в і наукових установ.

П’ятий етап –  1965–19 91  рр.  Б  іб ліотека п ра цює як  ЦНБ  А Н  УРСР 
. Цей період у с фері к уль турн о-ма с ової  д іяльності в і дзн а чався  посил енням 
науковог о з місту  п ро па ганди  фо ндів,  що,  б  езумовно, бул о пов’я зано 
з отрим анням н ау кового с та тусу б іб л і отекою та р оз витком науко во г о 
н ап ряму з істо рії культури,  п  ер е ду сім, к  н ижков ої . Від к ул ь-т урно-ма-
сової діяльності, яка  в икористо вує  форму роботи із  шир о кими колами 
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н а ро дних мас п е реважно в к он т ексті  н ар о дн ог о просвітницт ва,  бібліотек а 
 тра нсфор мує д о кул ьтур но-пр о світницьк ої , я ка баз ується на ґрунт овному 
н ауков ому в ивченні фонд і в та залуч енні цього знання не лише  д о суто 
нау кового, а й с оц іального обігу  в науко в о-популя рн і й формі . Цим завда-
нням  відпові дав  зміст  ви ста во к , л  е кц ій ,  екску рс ій , читацьких конфе рен-
ці й, зав дання н ау ков о-бібліо г р аф ічної п оп у ля риз аці ї  зн а нь , інф ор мацій-
н о-консуль таційн а та частково – інформаці йно-довідкова робота. Сектор 
масової роботи, який існував у складі від ділу обслу го ву вання, про во див 
цю роботу, спи ра ю чись на діяль ність бага тьох від ді лів біб лі о теки, і тим 
самим забез пе чу вав інтег ра цію здо бут ків біб лі о теки та її куль тур но-
прос віт ниць кої та нау ко во-ін фор ма цій ної діяль нос ті.

У цей період куль тур но-прос віт ницька робота набула нау ко вих засад, 
які спи ра лися на гли боке вивчення куль тур них про це сів у сус піль-
стві, а нау кова попу ля ри за ція книги стала фор мою її репре зен та ції не 
вузь ким про шар кам насе лення, а всьому сус піль ству. У цій діяль ності 
новост во ре ному від ділу інфор ма цій но-ма со вої роботи від во ди лася не 
лише вико навча, а й коор ди ну юча роль, оскільки в про цесі про па ганди 
книги та куль тури брали участь нау кові та вироб ничі під роз діли біб лі-
о теки. Від діл істотно зба га тив свою діяль ність, вивів її на новий нау ко-
во-ін фор ма цій ний рівень, упро ва див у діяль ність багато нових форм та 
мето дів такої діяль нос ті.

Шос тий етап – 1992–2000 рр. Із здо бут тям неза леж ності від бу ва-
ється під ви щення ролі біб лі о тек у сус піль стві та їх роз ви ток у кон тексті 
нового соці аль но-куль тур ного виміру укра ї нсь кого сус піль ства. Куль-
тур но-прос віт ницька діяль ность біб лі о теки набу ває фун да мен таль ного 
зна чення як для біб лі о теки загаль но на ці о наль ного рівня, що повер та-
ється до тих прин ци пів, які були закла дені фун да то рами в 1918–1919 рр. 
Вона істотно вдос ко на лює форми та методи роботи. Визна ча ється новий 
зміст поняття куль тур но-прос віт ниць кої функції.

Важ ливу роль від і грає ство ре ний у 1992 р. Куль тур но-прос віт ниць-
кий центр, основ ними напря мами діяль ності якого стали: вистав кова 
діяль ність, про ве дення кон фе рен цій, читань, нарад, семі на рів, орга ні за-
ція екс кур сій, про ве дення твор чих зустрі чей, літе ра тур них та музич них 
вечо рів, про ве дення ком плекс них захо дів, орга ні за ція діяль ності клу-
бів та лек то ріїв, пре зен та ція нових книг та виста вок, пуб лі ка ція інфор-
ма цій них та рек лам них видань, ката ло гів виста вок, куль тур ний обмін 
вистав ками з кра ї нами бли зь кого і дале кого зару біжжя, орга ні за ція хро-
нік подій, інфор ма ції про видання, ката логи виста вок, події та заходи 
в онлайн-ре жимі на сайті біб лі о те ки. На ці о нальна біб лі о тека дедалі 
більше пере стає бути тільки міс цем збе рі гання дру ко ва них видань із 
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про світ ниць кими функ ці ями. Вона пере рос тає в куль тур но-ін фор ма-
цій ний центр, що активно вклю ча ється в соці о гу ма ні тар ний кон текст 
сус піль ст ва.

Ви хо дячи з функ цій наці о наль ної біб лі о теки, куль тур но-прос віт-
ницька діяль ність НБУВ акти ві зу ва лася й набула важ ли вого зна чення 
в куль тур ному житті кра їни. Три вало спів ро біт ництво з мініс терст вами, 
від ом ствами Укра їни, твор чими спіл ками, гро мадсь кими та полі тич-
ними орга ні за ці ями, посоль ст вами та іно зем ними пред став ницт вами 
у кра їні щодо питань орга ні за ції спіль них куль тур них захо дів. Куль тур-
но-прос віт ницька діяль ність істотно зба га чу є ться. У біб ліо теці діють 
вистав кові зали та арт-га ле реї, де поєд ну ється репре зен та ція книж ко-
вого фонду біб лі о теки і тво рів обра зот вор чого та фото мис тецтва, тим 
самим вистав ля ються книж кові фонди і від по від ний їм істо ри ко-куль-
тур ний віз у аль ний ряд.

В актив ній діяль ності щодо попу ля ри за ції істо ри ко-куль тур них фон-
дів біб лі о теки, роз критті уні вер саль них фон дів НБУВ брали участь усі 
спе ці а лі зо вані під роз діли біб лі о теки. НБУВ видала понад 40 фун да мен-
таль них ката ло гів та покаж чи ків, що роз кри вали уні кальні фонди біб-
лі о теки, запов ню вали лакуни в знанні про книгу як фак тор куль тури, 
про во дила про па ганду її діяль ності, зна йо мила з істо рією, сьо го ден ням 
та перс пек ти вами нау ко вої, біб ліо теч но-ін фор ма цій ної, видав ни чої та 
куль тур но-прос віт ниць кої діяль ності біб лі о те ки.

Сьо мий етап – поча ток ХХІ ст. від зна че ний роз вит ком інфор ма ти за ції, 
елект ро нних ресур сів, циф ро вих тех но ло гій, які роз ши рю ють мож ли-
вості куль тур но-прос віт ниць кої діяль ності, над а ють необ ме жені мож-
ли вості пред став лення діяль ності біб лі о теки в Інтер неті, фор му вання 
куль тур но-інф ро ма цій них ресур сів та під го товку опе ра тив ної інфор-
ма ції, у тому числі орга ні за ція хро нік подій, інфор ма ції про видання, 
ката логи виста вок, події та заходи в онлайн-ре жимі на сайті біб лі о теки. 
Основ ний напрям діяль ності – вико рис тання своїх фон дів для нау ко во-
прос віт ниць кої діяль ності. Наці о нальна біб лі о тека пере стає бути тільки 
міс цем збе рі гання дру ко ва них видань із про світ ниць кими функ ці ями. 
Вона пере рос тає в куль тур но-ін фор ма цій ний центр, що активно вклю ча-
ється в соці о гу ма ні тар ний кон текст сус піль ства. Це свід чить про транс фор-
ма ційні пере тво рення куль тур но-прос віт ниць кої діяль ності в куль тур но-
ін фор ма ційну. Нові інфор ма ційні тех но ло гії істотно змі ню ють діяль ність 
та функ ції біб лі о теки. З’яв и лися нові мож ли вості інфор ма цій ної роботи 
через біб ліо теч ний пор тал, де орга ні зо ва ний спе ці аль ний роз діл щодо важ-
ли вих подій у житті біб лі о теки, пуб лі ку ються виставки онлайн, ката логи, 
фото ін фор ма ція тощо.
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Важ ливу роль у куль тур но-прос віт ниць кій та куль тур но-ін фор ма-
цій ній діяль ності біб лі о теки від і грали ком плексні нау кові та нау ко во-
прос віт ницькі заходи, на які було зроб лено основ ний акцент за останні 
10 років, що дало змогу уник нути дру го ряд ності і дрі б’яз ко вості в доборі 
тема тики та позбу тися мало зна чу щих або заста рі лих форм у про ве денні 
масо вих захо дів різ них рівнів.

Усе це ство рює непо втор ний імідж біб лі о теки, яка сьо го дні реа лі зує 
всі свої соці о куль турні функ ції – народну, нау кову, наці о наль ну.
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Фонд Пре зи ден тів Укра їни: при зна чення, функ ції, 
діяль ність

У статті роз гля нуто особ ли вості діяль ності Фонду Пре зи ден тів Укра їни (ФПУ), 
його при зна чення, функ ції та спе ци фіку діяль ності. Наго ло шено, що особ ли вістю 
даної струк тури є не лише зби рання та вико рис тання різ них видів доку мен тів, 
а й нау ко во-дос лідна та інфор ма цій но-ана лі тична робота з їх попу ля ри за ції як 
серед насе лення, так і в діяль ності орга нів дер жав ної влади.

Як пра вило, після пере бу вання на посаді Пре зи дента людина фор-
мально від хо дить від полі тики. Вона або ство рює влас ний фонд, або 
пише мему ари й бере участь у гро мадсь кій діяль ності. На загал роль 
пре зи ден тів у від ставці зво диться до ролі екс пер тів і мораль них авто-
ри те тів. Так, мораль ним авто ри те том для Чехії зали ша ється її пер ший 
пост ко му ніс тич ний пре зи дент В. Гавел, для Руму нії – пре зи дент Е. Кон-
с тан ті неску, для Литви – А. Бра за ус кас. Остан ній, зок рема, після від мови 
в бало ту ванні на дру гий тер мін (1997 р.) зго дом все ж повер нувся в полі-
тику й очо лив литовсь кий уряд. І це – ще один варі ант того, чим можуть 
займа тися пре зи денти після того, як зали шать свій пост: вони можуть 
зали ша тися актив ними полі тич ними грав цями, фор му вати свої пар тії, 
брати участь у вибо рах, боро тися за реа лі за цію своєї пре зи де нтсь кої про-
грами на інших постах тощо. Най біль ший же вплив на полі тику колишні 
пре зи денти мають у США, де вони досить активно допо ма га ють діючій 
адмі ніст ра ці ї.

В Укра їні ж екс-пре зи денти, як пра вило, вда ються до актив ної гро-
мадсь кої діяль ності, у той же час три ма ючи руку на полі тич ному 
пульсі своєї дер жави. Так, на думку бага тьох екс пер тів, Л.  Крав чук 
справді вигля дає пер шим Пре зи ден том неза леж ної Укра їни: він має 
свою точку зору на сус піль но-по лі тичні про цеси, що від бу ва ються 
в дер жаві, та аргу мен то вано захи щає її, не ста ючи при цьому від-
крито на бік будь-кого зі сто рін-су пер ни ків. Л.  Кучма прин ци пово ві-
д і йшов від полі тики і досить рідко дає комен тарі на цю тему. Він спо сте-
рі гає за сучас ними сус піль но-по лі тич ними про це сами, обіймаючи посаду 
голови Пре зи де нтсь кого фонду «Укра ї на», що займа ється під трим кою 
обда ро ва ної молоді в Укра їні, роз роб кою та реа лі за цією гума ні тар них 
про ек тів, питан нями між на род ної спів праці, а також веде нау ко во-екс-
пертну й ана лі тичну роботу.
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Так чи інакше, незалежно від роду діяль ності, колишні пре зи денти 
в демок ра тич них кра ї нах зали ша ються носі ями без цін ного досвіду, який 
можна пере дати своїм наступ ни кам для блага всієї дер жави. Тому різ ного 
роду доку мен тальні свід чення та мате рі али, що сто су ються життя та діяль-
ності екс-пре зи ден тів, а також дію чого глави дер жави й пре зи де нтсь ких 
струк тур ста нов лять невід’ємну час тину всієї істо рич ної спад щини кра їни, 
яку необ хідно збе регти і над ати мож ли вість озна йо ми тися з нею всім бажа-
ю чим. У цьому плані особ ли вої акту аль ності набу ває діяль ність спе ці а лі-
зо ва них центрів, які не лише аку му лю ють вели чезні обсяги інфор ма цій них 
ресур сів, що від о бра жа ють спе ци фіку роз витку та функ ці о ну вання пре зи-
де нтсь кої влади в дер жаві, а й спри я ють попу ля ри за ції різ ного роду мате-
рі а лів та доку мен таль них зібрань про Пре зи дента, його життя та твор чість 
серед широ кого кола корис ту ва чів.

Се ред нау ко вих дослі джень, при свя че них про бле мам збе ре ження 
та сис те ма ти за ції доку мен тів і мате рі а лів, що від о бра жа ють життя та 
сус піль но-по лі тичну діяль ність пре зи ден тів, ста нов лення та роз ви ток 
інсти туту пре зи де нтства, а також від по від них влад них струк тур, можна 
виді лити праці  В. Удо вика, Я. Чепу ренко, С. Польо вик, А. Федор чука 
та ін.

Ме тою цієї статті є висвіт лення орга ні за цій них засад діяль ності Фонду 
Пре зи ден тів Укра їни, його при зна чення, струк тури та спе ци фіки функ ці о-
ну вання як центру зби рання, збе ре ження і нау ко вої обробки інфор ма цій-
них ресур сів щодо функ ці о ну вання інсти туту пре зи де нтства в Укра їні та 
за її межами.

Як при клад подіб них струк тур особ ливо пока зо вими є Пре зи-
дентські біб лі о теки США, що функ ці о ну ють як схо вища доку мен тів, 
запи сів, колек цій та інших істо рич них мате рі а лів, що нале жать аме-
ри кансь ким пре зи ден там, почи на ючи з Г. Гувера. На сьо го дні в кра їні 
діють 13 пре зи де нтсь ких біб лі о тек (Presidential Libraries), які об’єд нані 
в пре зи де нтську біб ліо течну сис тему й адмі ніст ру ються Наці о наль-
ним управ лін ням архі вів та доку мен та ції (National Archives and Records 
Administration). Крім того, у США вже скла лась тра ди ція, коли кожен 
пре зи дент ство рює свою біб лі о теку у своєму рід ному штаті, точ ніше 
в штаті, на базі якого він оби рався на посаду пре зи дента. Напри клад, 
ниніш ній пре зи дент Б. Обама наро дився в штаті Гавайї, але полі тичну 
кар’єру зро бив в штаті Іллі нойс, тому з часом його біб лі о тека з’яв иться 
саме в Іллі ной сі.

До біб лі о тек тра ди ційно пере да ються не лише папери, а й різ но ма нітні 
пода рунки пре зи ден тів (які вони мають право залишити й у своїй влас-
ності, однак зобо в’я зані запла тити за них), а також інші пред мети, які 
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зазви чай при кра ша ють музейні віт рини (напри клад, деякі осо бисті речі 
та інші арте фак ти). За стан збе ре ження цих пред ме тів та доку мен тів від-
по ві дає Наці о нальна архівна служба.

Се ред подіб них струк тур на тери то рії СНД можна назвати Біб лі о теку 
Адмі ніст ра ції Пре зи дента Російсь кої Феде ра ції, Пре зи де нтську Біб лі о-
теку Рес пуб ліки Біло русь, Біб лі о теку Управ ління спра вами Пре зи дента 
Азер бай джансь кої Рес пуб ліки, основ ними функ ці ями та напрям ами 
діяль ності яких є «ство рення інфор ма цій них ресур сів, їх збе ре ження, 
ката ло гі за ція, обслу го ву вання спів ро біт ни ків пре зи де нтсь ких служб 
і адмі ніст ра цій, скла дання опе ра тив них інфор ма цій них біб ліо гра фіч-
них бюле те нів та ін.» [4]. 

Крім таких мемо рі аль них ком плек сів, при свя че них одній особі, та 
біб ліо теч них струк тур, у бага тьох кра ї нах ство рю ються спе ці а лі зо вані 
фонди пре зи ден тів, біль шість з яких має бла го дій ний та куль тур но-прос віт-
ниць кий харак тер. Як приклад можна виді лити Фонд пер шого Пре зи дента 
Росії Б. Єль цина (http://www.yeltsin.ru), Фонд О.  Квас невсь кого (http://www.
kwasniewskialeksander.pl), Фонд Г. Алі єва (http://www. heydar-aliyev-foun-
dation. org), в Укра їні – Пре зи де нтсь кий фонд Л. Кучми «Укра ї на» (http://
www. kuchma. org. ua) тощо. Так, бла го дійна діяль ність Фонду Б. Єль цина, 
як і біль шості інших, спря мо вана голо вним чином на під тримку моло дих 
талан тів у сфері освіти, науки, мис тецтва, спорту тощо. Крім того, фонд 
також може займа тися ана лі зом змін, що від бу ва ються в кра їні та світі, 
здійс ню вати істо ричні та полі то ло гічні дослі дження реформ та брати 
активну участь у між на род ному гума ні тар ному спів ро біт ницт ві.

В Укра їні ж з метою зби рання, збе ре ження та запро ва дження в нау-
ко вий та куль тур ний обіг доку мен таль них мате рі а лів, які від о бра жа-
ють дер жавну, сус піль но-по лі тичну діяль ність, твор чість та життя 
пре зи ден тів Укра їни, було засно вано спе ці альну біб ліо теч но-ар хівну 
колек цію – Фонд Пре зи ден тів України. (ФПУ), який є струк тур ним 
під роз ді лом Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого і засно ва ний Ука зом Пре зи дента Укра їни від 5 квітня 1996 р. 
№ 244 (244/96) «Про над ання Централь ній нау ко вій біб ліо теці імені 
В. І. Вер надсь кого ста тусу наці о наль но ї». Цей доку мент став основ ним 
при визна ченні завдань і функ цій ФПУ, полі тики ком плек ту вання доку-
мент ного фонду, видо вого складу доку мен тів, орга ні за ції збе рі гання та 
вико рис тання доку мент ного фонду біб ліо теч но-ар хів ної колекції.

До фонду належать:
– до ку менти на всіх видах носіїв інфор ма ції з осо бис тих архі вів пре-

зи ден тів Укра їни, що пере бу ва ють у їхній при ват ній влас ності (і не вхо-
дять до номенк ла тури справ дер жав ного архіву пре зи ден тів Укра ї ни) 
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та інших осіб, до пов но ва жень яких нале жить допо мога пре зи ден там 
Укра їни у вико нанні їх дер жав них обо в’яз ків;

– осо бисті біб лі о теки пре зи ден тів Укра їни та інші дру ко вані видання, 
що від о бра жа ють дер жавну, сус піль но-по лі тичну діяль ність, твор чість 
та життя Пре зи ден тів України;

– служ бові видання адмі ніст ра цій пре зи ден тів Укра їни, інших орга-
нів та служб при пре зи ден тах України;

– до ку мен тальні мате рі али при ват них осіб, які при четні до дер жав-
ної, політич ної, гро мадсь кої, твор чої діяль ності пре зи ден тів Укра їни та 
всього пері оду їхнь ого життя, у тому числі осо бисті мате рі али родин 
пре зи ден тів України;

– до ку мен тальні мате рі али гро мадсь ких орга ні за цій і осіб, діяль ність 
яких може бути так чи інакше пов’я за ною з реа лі за цією ідеї пре зи де нтсь-
кої влади в Укра їні, у тому числі пре зи ден тів Укра їни, обра них полі тич-
ними об’єд нан нями діас пори, пре зи ден тів Захід но ук ра їнсь кої Народ ної 
Рес пуб ліки і Кар па то-Ук ра їнсь кої рес пуб ліки, кан ди да тів у Пре зи денти 
Укра їни, а також видання про істо ричні форми орга ні за ції дер жав ної 
влади на тери то рії України;

– до ку мен тальні мате рі али та твори мис тецтва, що міс тять будь-яку 
інфор ма цію про пре зи ден тів Укра їни та ство рені будь-коли і з будь-
якого при воду у всіх мож ли вих фор мах закріп лення інфор ма ції;

– ко пії архів них доку мен тів офі цій ної діяль ності пре зи ден тів Укра-
їни, їхніх орга нів та служб, мате рі а лів про життя й твор чість, що збе-
рі га ються в інших біб лі о те ках, архів них уста но вах Укра їни та поза її 
межами;

– за ру біжні пуб лі ка ції та бази даних, що міс тять мате рі али про життя 
і діяль ність пре зи ден тів Укра їни й ана ліз функ ці о ну вання інсти туту 
пре зи де нтства в Україні;

– ма те рі али про досвід функ ці о ну вання інсти туту пре зи де нтства за 
кор до ном і про діяль ність пре зи ден тів іно зем них держав;

– на у ко во-до від ко вий фонд, який міс тить біб ліо гра фічну та іншу 
нау ко во-до від кову інфор ма цію про наяв ність доку мен тів Пре зи ден тів 
Укра їни і доку мен тів про їхню діяль ність, що збе рі га ються в біб ліо теці, 
інших біб лі о те ках, архів них уста но вах Укра їни та поза її межами [2].

Від по відно до цього, доку мент ний фонд ФПУ поді ля ється на:
– біб ліо теч ний фонд – книги, пері одичні та про дов жу вані видання, 

атласи, авто ре фе рати дисер та цій, нотні та обра зот ворчі видання, від-
битки, елект ро нні видання та неопуб лі ко вані мате рі али. Книж ко вий 
фонд ФПУ у свою чергу скла да ється з двох колекцій:

– «Інс ти тут пре зи де нтст ва» – доку ментні мате рі али, які від о бра-
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жа ють дер жавну, сус піль но-по лі тичну діяль ність, життя та твор чість 
пре зи ден тів Укра їни та іно зем них дер жав, мате рі али про досвід функ-
ці о ну вання інсти туту пре зи де нтства, довід кові видання, енцик ло пе дії, 
слов ники (понад 4 тис. при мір ни ків);

– ви дання з дар чими напи сами пре зи ден тів іно зем них дер жав, віт чиз-
ня них уче них, пись мен ни ків та поетів, дія чів мис тецтв, пред став ни ків 
гро мадсь ких орга ні за цій та уста нов, пере січ них гро ма дян та ін. (понад 
2 тис. при мір ни ків);

– ар хів ний фонд – архівні доку менти з осо бис тих архі вів пре зи ден-
тів Укра їни, що пере бу ва ють у їхній при ват ній влас ності і не вхо дять 
до номенк ла тури справ дер жав ного архіву Пре зи дента Укра їни; копії 
архів них доку мен тів офі цій ної діяль ності пре зи ден тів Укра їни, інших 
дер жав них висо ко по са дов ців Укра їни; ауді о-ві зу альні доку мен ти;

– му зей ний фонд – музейні доку менти (екс по на ти), пов’я зані з жит тям 
та діяль ністю пре зи ден тів Укра їни, інших дер жав них висо ко по са дов-
ців (бли зько 1500 екс по на тів). У даному фонді пред став лено різ но ма нітні 
твори мис тецт ва, як, напри клад: пред мети народ них про мис лів (виши-
ванки, дере в’яні скриньки, килими, вази, посуд тощо), музичні інстру-
менти, деко ра тивна зброя (шаблі, мечі, булави тощо), кар тини (вико-
нані різ ними тех ні ками на полотні, шовку, папі русі, з вико рис тан ням 
каміння, гап то вані тощо), пред мети одягу (ман тії, наці о наль ний одяг 
тощо), макети війсь ко вої тех ніки, почесні наго роди та від знаки пре зи-
ден тів Укра їни, скуль п тури та нуміз ма тичні екс по нати тощо. Кож ний 
з пред ме тів є уні каль ним, тому з метою залу чення більш шир шого кола 
корис ту ва чів до фонду елект ро нних інфор ма цій них ресур сів ФПУ було 
вклю чено й вір ту альну екс по зи цію «Пода рунки пре зи ден там Укра ї ни», 
озна йо ми тись з якою можуть всі бажа ючі корис ту вачі мережі Internet. 
Без по се ре днь о з музей ними доку мен тами можна озна йо ми тись, від ві-
давши постійно діючу виставку нових над хо джень у читаль ному залі 
фонду.

Фонд елект ро нних інфор ма цій них ресур сів вклю чає також біб ліо гра-
фічну базу даних «Інс ти тут пре зи де нтст ва» (понад 24 тис. запи сів) та 
пов но текс тову базу даних «Пре зи дент Укра їни: послання, звер нення, 
допо віді, виступи, заяви, пре с-кон фе рен ції, при ві тання, статті, листи, 
інтер в’ю, спів чут тя» (бли зько 3 тис. запи сів). Зок рема, остання в про цесі 
фор му вання перед ба чає також й ана ліз від гу ків на виступи пре зи ден-
тів Укра їни, нау кову екс пер тизу точ ності циту вання актів Пре зи ден-
тів Укра їни, їхніх офі цій них висту пів у віт чиз ня ній і зару біж ній пресі 
тощо. Елект ро нний фонд вклю чає також ряд муль ти ме дій них ресур-
сів, пуб лі ка ції, корисні інфор ма ційні ресурси та довід кову інфор ма цію 
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з питань функ ці о ну вання пре зи де нтсь кої влади в зару біж них країнах.
За га лом, склад доку мен таль них мате рі а лів, що пере да ються на 

постійне збе рі гання до фонду, визна ча ється Пре зи ден тами Укра їни, 
їхніми закон ними пред став ни ками, осо бами, що діють за їхнім дору-
чен ням, та іншими влас ни ками доку мен тів. Після нау ко во-тех ніч ного 
опра цю вання та обліку з моменту їх над хо дження на збе рі гання, ори-
гі нали доку мен тів або їх копії над а ються в корис ту вання кож ному діє-
здат ному гро ма дя ни нові Укра їни, а також іно зем цям. Умови ж вико рис-
тання мате рі а лів регу лю ються Зако нами Укра їни «Про Наці о наль ний 
архів ний фонд і архівні уста но ви», «Про авто рське право та суміжні 
пра ва» (3792-12), «Про інфор ма ці ю» (2657-12) та «Про дер жавну таєм-
ни цю», іншими зако но дав чими актами. Пра вом необ ме же ного доступу 
до доку мен тів Фонду воло ді ють в першу чергу «колишні Пре зи денти 
Укра їни (доку менти їхнь ого архів ного та пер со наль ного фон ду); пред-
став ники адмі ніст ра цій Пре зи ден тів Укра їни, які упов но ва жені на це 
з метою вико рис тання доку мен тів для поточ ної діяль ності за пись мо вим 
подан ням Пре зи дента Укра їни або упов но ва же ної ним особи; фахівці, 
що упов но ва жені здійс ню вати нау ко во-тех нічне опра цю вання доку-
мен тів; керів ництво фонду для поточ ної роботи з орга ні за ції фонду; 
пред став ники судо вих та слід чих орга нів у порядку, визна че ному зако-
но давст вом Укра їни. Та попри загальну від кри тість доступу до доку-
мен тів фонду, існу ють все ж і деякі обме ження, умови яких можуть 
визна ча тися пре зи ден тами Укра їни, їхніми закон ними пред став ни ками 
або упов но ва же ними осо бами, а також влас ни ками доку мен тів на будь-
який строк» [2].

Окрім зби рання, збе ре ження, нау ко вого опра цю вання, сис те ма ти-
за ції та вико рис тання доку мен тів і мате рі а лів, фонд, діючи на пра вах 
нау ко во-дос лід ного інсти туту та від по відно до своїх основ них завдань 
і функ цій, про во дить і нау ко во-дос лідну роботу з вивчення функ ці о-
ну вання інсти туту пре зи де нтства в Укра їні та світі, а також діяль ності 
пре зи де нтсь ких біб лі о тек, фон дів, архі вів і ана ло гіч них їм уста нов іно-
зем них держав. 

Та кож фон дом про во дяться моні то ринг і про гнос тич ний ана ліз між-
на род них, полі тич них, соці аль но-еко но міч них, етно на ці о наль них, 
куль тур но-прос віт ниць ких подій. Поле дослі джень вклю чає й істо ричні 
форми орга ні за ції дер жав ної влади на тери то рії Укра їни; про цеси ста-
нов лення та функ ці о ну вання інсти туту пре зи де нтства в Укра їні; вибори 
Пре зи дента Укра їни; дер жавну, сус піль но-по лі тичну діяль ність, твор-
чість та життя Пре зи ден тів Укра їни; діяль ність гро мадсь ких орга ні за-
цій і осіб, які так чи інакше пов’я зані з реа лі за цією ідеї пре зи де нтсь кої 
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влади в Укра їні; функ ці о ну вання інсти туту пре зи де нтства за кор до ном; 
діяль ність пре зи ден тів іно зем них дер жав тощо.

Та ким чином, фонд Пре зи ден тів Укра їни як пре зи де нтська біб ліо теч-
но-ар хівна колек ція є не лише мемо рі аль ною та біб ліо теч но-ін фор ма-
цій ною струк ту рою, адже окрім збе рі гання та вико рис тання доку мен-
тів, ство рення влас них інфор ма цій них ресур сів, уза галь нення досвіду 
функ ці о ну вання пре зи де нтсь ких біб ліо теч но-ар хів них колек цій 
в інших кра ї нах, фонд бере участь і в про цесі інфор ма цій ного забез пе-
чення орга нів дер жав ної влади та інших влад них струк тур необ хід ними 
ана лі тич ними мате рі а лами про місце та роль пре зи де нтсь ких інсти ту-
цій як у сис темі дер жав ної влади Укра їни, так і дослі джу ючи досвід 
зару біж них країн. 

За про ва дження ж мате рі а лів фонду в нау ко вий, освіт ній, куль тур ний 
обіг сприяє не лише під ви щенню рівня поін фор мо ва ності широ кої гро-
мадсь кості про діяль ність Пре зи ден тів Укра їни, а й фор мує в сус піль ній 
думці повагу до інсти туту пре зи де нтства, особи Пре зи дента Укра їни як 
глави держави та сим во лів дер жав ної та пре зи де нтсь кої влади. Сам же 
факт ство рення та функ ці о ну вання даного фонду від о бра жає рівень 
став лення дер жави до справи збе ре ження своєї істо рич ної спад щини, 
рівень полі тич ної та дер жав ної культури.
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Ін фор ма цій но-ана лі тична струк тура сучас ної біб лі о те ки
У статті висвіт лено основи сучас ної орга ні за ції інфор ма цій но-ана лі тич ної 

роботи біб лі о тек, вироб лення мето до ло гії дослід ниць кої тех ніки шля хом ана лізу 
змісту мате рі а лів про стан і влас ти вості сус піль ної дійс ності на основі засто су-
вання пере до вих мето дів моні то рингу й оброб лення інфор ма ції (знань), поси-
лення ана лі тич ної і про гноз ної скла до вої в інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а-
лах, вико рис тання елект ро нних інфор ма цій них тех но ло гій.

В умо вах про це сів гло ба лі за ції від бу лися істотні зміни всієї інфор ма-
цій ної сфери зі ста нов лен ням якісно нового рівня інфор ма цій ної куль-
тури й інфор ма цій ного сере до вища соці уму й всіх його скла до вих. Ці 
про цеси зумо вили не тільки зрос тання обся гів інфор ма ції й забез пе-
чення доступу до маси вів знань, а й пере осмис лення зна чення інфор-
ма ції (знань) у сис темі стра те гіч них ресур сів, від яких зале жить рівень 
роз витку сус піль ства. Вони вклю ча ють вза є мо по в’я зані і вза є мо обу-
мов лені пріо ри тетні напрями щодо забез пе чення пов ного вико рис тання 
якіс ної, реле вант ної і своє час ної інфор ма ції (знань) у всіх сус пільно 
важ ли вих галу зях діло вої актив ності сус піль ства, у тому числі і у сфері 
дер жав ного управ лін ня.

Суть орга ні за ції резуль та тив ної роботи сучас них інфор ма цій них 
уста нов щодо задо во лення інфор ма цій них потреб сус піль ства поля гає 
в тому, що «на будь-який попит інфор ма ційна сфера від по ві дає прак-
тично мит тє вим збіль шен ням від по від ної про дук ції (послуг) чи появою 
нових» [3]. За дослі джен нями фахів ців, сучас ний інфор ма цій ний сер-
віс роз ви ва ється в напрямі мак си маль ного задо во лення інфор ма цій-
них потреб конк рет них кате го рій корис ту ва чів (нау ко вців, спе ці а ліс-
тів сфери еко но міки, полі ти ків, дер жав них служ бов ців, пред став ни ків 
влад них струк тур та ін.) в їх прак тич ній діяль нос ті.

З ура ху ван ням сучас них тен ден цій інфор ма цій ної інфра струк тури 
можна стве р джу вати, що рівень роз витку біб ліо теч ної діяль ності, як 
одного з важ ли вих її еле мен тів, визна ча ється не стільки фор му ван-
ням знач них обся гів інте лек ту аль но-ін фор ма цій них ресур сів і забез пе-
чення зруч ного доступу до них засо бами інфор ма цій но-те ле ко му ні ка-
цій них тех но ло гій, скільки інтен сив ністю їх вико рис тання від по відно 
до потреб сус піль ства. Тобто сту пе нем пере тво рення і «під го товки 
не будь-якої інфор ма ції (знань), а лише тієї її час тини, яка має чітке 
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функ ці о нальне при зна чен ня» [11], в інфор ма ційні про дукти і послуги 
для здійс нення ефек тив ної діяль нос ті.

У цьому кон тексті важ ли вою стає думка дослід ни ків, що при гене ра-
ції інте лек ту аль но-ін фор ма цій них ресур сів «інфор ма ція і знання, роз-
мі щенні в них, без ура ху вання реаль них інте ре сів корис ту ва чів ста ють 
мерт вим капі та ло м» [4].

У зв’язку з цим на перед ній план дедалі нагаль ніше вису ва ються 
питання ана лізу й оцінки стрімко зрос та ю чих пото ків інфор ма-
ції (знань), їхнь ого якіс ного добору й орга ні за ції відповідно до потреб 
від по від ної кате го рії корис ту ва чів.

По требу в опе ра тивно під го тов ле ній інфор ма ції (син те зо ва ній інфор-
ма цій но-ана лі тич ній, огля до во-ана лі тич ній, про гноз но-ана лі тич ній 
про дук ції) від чу ва ють управ лінські струк тури. Вини ка ють сер йозні 
про блеми у від по від ної кате го рії корис ту ва чів: вони сти ка ються з вели-
чез ними обся гами фраг мен то ва них і супе реч ли вих інфор ма цій них 
пото ків, в яких потрібно знайти й ефек тивно вико рис тати лише необ-
хідну для їх влас ної діяль ності інформацію. Харак тер ною озна кою цієї 
кате го рії корис ту ва чів є те, що в їх діяль ності особ ливо вияв ля ється 
дефі цит часу при гост рій потребі в якісно оброб ле ній інфор ма ції (знан-
нях) для швид кого при йн яття сус пільно зна чу щих рішень.

Від по відно до дина міч них про це сів сус піль ного роз витку вони потре-
бу ють швид кої орга ні за ції цілесп ря мо ва них маси вів інте лек ту аль но-ін-
фор ма цій них ресур сів, що від о бра жа ють зако но мір ність роз витку сус-
піль них про це сів, спри я ють дер жав ним орга нам своє часно й ефек тивно 
від праць о ву вати шляхи і методи вирі шення широ кого спектра про блем 
соці аль но-еко но міч ного й куль тур но-по лі тич ного харак те ру.

По ряд із цим варто заува жити, що дер жа во творча діяль ність вима-
гає спе ці аль них про це сів інфор ма цій ного обміну, вста нов лення та під-
тримки постій них зв’яз ків між влад ними струк ту рами, дер жа вою і сус-
піль ст во м. На сьо го дні зали ша ються акту аль ними висновки, зроб лені 
дослід ни ками, про те, що в Укра їні «роз бу дова дер жави явно випе ре-
джає роз бу дову сус піль ства і тому інсти тути влади часто немов би зави-
са ють над прір вою: їм не зовсім зро зу міло, які цін ності та інте реси сус-
піль ства вони мають від сто ю вати й захи ща ти…» [2].

У сучас ній соці о тех ніці управ ління особ ливе зна чення має опти мі за-
ція інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення цієї діяль ності, оскільки 
будь-яка керо вана сис тема не в змозі функ ці о ну вати без нала го дження 
над ій ного та опе ра тив ного зв’язку між сус піль ст вом і орга нами влади 
та вироб ляти від по відні рішення без повної, досто вір ної та опе ра тив-
ної інфор ма ці ї. «Вона є не просто впо ряд ко ва ним набо ром фраг мен тів 
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про блем ної галузі, а ціліс ною кар ти ною, що від о бра жає об’єкт управ-
ління в зруч ному для сприй няття ракур сі» [8].

Ідеться про інте лек ту альні тех но ло гії ана лі тики оброб лення неструк-
ту ро ва ної інфор ма ції (знань), на основі яких, зок рема, готу ється син те-
зо вана, огля до во-ана лі тична, про гнозна, екс пертна інфор ма ція (знання), 
до якої можна від нести ана лі тич ний огляд видань з основ ними іде ями, 
дум ками з даної про блеми, що дає змогу про слід ку вати ево лю цію її роз-
витку, виявити певні зако но мір ності, окрес лити на базі ана лізу вели кого 
масиву інфор ма ції вузь ко спе ці альне питання тощо.

Ці завдання вхо дять у ком плекс робіт інфор ма цій но-ана лі тич них 
служб (під роз ді лів), що ство рю ються від по відно до сучас них потреб на 
ана лі тичну про дук цію та ста ють важ ли вими еле мен тами інфор ма цій-
ної інфра струк ту ри.Більше того, вони здійс ню ють дослі дження най ак-
ту аль ні ших про блем полі тич ного та соці аль но-еко но міч ного роз витку 
сус піль ства, над а ють реко мен да ції щодо уник нення неба жа них ситу а-
цій як для дер жави в цілому так і для окре мої галузі чи ком па нії, що 
сприяє адек ват ному реа гу ванню на дина мічні зміни у всіх сфе рах через 
сис тему інфор ма цій ної інфра струк ту ри.

Ство рю вані у від по від ності до пріо ри тет них напря мів роз витку 
інфор ма цій ної інфра струк тури щодо забез пе чення сучас них інфор ма-
цій них потреб такі під роз діли ввійшли в загальну сис тему біб ліо теч-
ного обслу го ву вання, займа ю чись пошу ком, струк ту ру ван ням маси вів 
інфор ма ції (знань), фор му ван ням БД з акту аль них питань сус піль ного 
роз витку, еко но міч них пере тво рень, ана лі зом пері одики, нової моно гра-
фіч ної літе ра тури, вве ден ням в обіг знань, інфор ма цій ною під трим кою 
ком плекс них ана лі тич них дослі джень.

На сучас ному етапі поси лення ролі інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль-
ності в забез пе ченні сус піль них потреб пере ваги від по від них цьому 
напряму роботи струк тур біб лі о тек визна ча ються насам пе ред наяв ністю 
доступу до вели чез них маси вів інте лек ту аль но-ін фор ма цій них ресур-
сів у фон дах біб лі о тек (різ них видів спе ці аль ної літе ра тури з широ ким 
тема тич ним охоп лен ням, пері одич ної преси, у тому числі й про від них 
зару біж них видань тощо).

Вод но час роз ви ток інфор ма цій но-ана лі тич них функ цій обслу го ву-
вання всіх кате го рій корис ту ва чів, у тому числі й орга нів дер жав ної 
влади, від бу ва ється шля хом удо ско на лення тра ди цій них форм роботи 
до «а дап та ції потріб ної замов ни кам інфор ма ції (знань) у най більш 
сприй нят ному вигляді, що дедалі час тіше набу ває ознак влас ного біб-
ліо теч ного інфор ма цій но-ана лі тич ного про дукту, ство ре ного на базі 
струк ту ри за ції вели ких обся гів інфор ма ції (знань) [6].



119

З ефек тив ним запро ва джен ням і вико рис тан ням мож ли вос тей інфор-
ма цій но-те ле ко му ні ка цій них тех но ло гій, зок рема Інтер нету, інфор ма-
цій ний потен ціал біб лі о тек у роз робці якісно інших форм інфор ма цій-
но-ана лі тич ного супро воду діяль ності своїх корис ту ва чів зба га тив ся.

Вве дення в сус піль ний обіг, зок рема управ лінську сферу, най більш 
затре бу ва них для її функ ці о ну вання інте лек ту аль но-ін фор ма цій них 
мате рі а лів у фор мах, опти маль них для засво єння, ефек тив ного вико-
рис тання в прак тиці стало голо вною метою ство рення Від ділу інфор-
ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів зако но дав чої, вико нав чої 
і судо вої влади ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого АН України. Цим струк тур-
ним під роз ді лом, власне, у 1992 р. було запо чат ко вано Службу інфор ма-
цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної влади.

У про цесі співпраці з пред став ни ками влад них струк тур та вивчення 
їхніх інфор ма цій них потреб, ана лізу влас них орга ні за цій но-тех но ло гіч-
них мож ли вос тей, наяв них у біб ліо теці інте лек ту аль но-ін фор ма цій них 
ресур сів, було визна чене місце від ділу в сис темі інфор ма цій ного супро-
воду діяль ності дер жав них орга нів. Це спри яло під ви щенню якості 
вико нання замов лень.

Го ло вними завдан нями Служби визна че но:
– ана ліз полі тич них, соці аль но-еко но міч них про це сів під час рин ко-

вих пере тво рень в Україні;
– ана ліз став лення до сус піль ного життя в Укра їні дер жав них струк тур, 

гро мадсь кої думки країн СНД та дале кого зару біж жя;
– ви вчення дер жа во твор чого, зако но дав чого про це сів у зару біж них 

кра ї нах і зіс тав лення їх з прак ти кою зако но тво рення в Україні;
– уза галь нення досвіду роботи інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур 

у сис темі біб лі о тек з ефек тив ного вико рис тання фон дів актив ного вве-
дення в сус піль ний обіг нау ко вої та іншої інфор ма ції, необ хід ної для 
під ви щення ефек тив ності діяль ності орга нів дер жав ної влади;

– ана ліз пері одич ної преси СНД, загаль но ук ра їнсь ких та регі о наль-
них видань, вивчення пері одичної преси та ін. офі ційних видань полі-
тич них пар тії, інших гро мадсь ких об’єд нань, релі гій них орга ні за цій;

– у рам ках наяв них мож ли вос тей та вихо дячи з потреб влад них 
струк тур, здійс нення ана лізу елект ро нних пото ків інфор ма ції, одер жу-
ва них ком п’ю тер ними мере жами Укра ї ни 1.

З метою реа лі за ції цих завдань спів ро біт ни ками Служби роз роб лю-
ва лися й опраць о ву ва лися мето дики ство рення влас них біб ліо теч них 

1 Положення про Службу інформаційно–аналітичного забезпечення органів 
державної влади Національної бібліотеки України
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інфор ма цій но-ана лі тич них про дук тів, орі єн то ва них на запити управ-
лінсь ких струк тур, тех но ло гії від бору, опе ру вання маси вами інфор ма-
ції (знань), їх струк ту ру вання, під го товки до вико рис тання сучас них 
інте лек ту аль но-ін фор ма цій них ресур сів від по відно до запи тів, ство-
рення ком плекс них про блем но-орі є то ва них БД.

Зі зрос тан ням кон ку рен ції в сере до вищі ство рення та поши рення 
інфор ма цій но-ана лі тич них про дук тів (послуг) дедалі більші вимоги 
став ляться до їх якості. У зв’язку з цим перед спе ці а ліс тами Cлужби 
постало завдання забез пе чення показ ни ків якості про ду ко ва ного ними 
ана лі тич ного мате рі алу. Такими показ ни ками стали пов нота, досто вір-
ність та реле вант ність інфор ма ції (знань) при опе ра тив ному її опра цю-
ванні; опти маль ний рівень роз роб ле ності теми дослі дження, з наяв-
ністю логічно викла де них думок (ідей), виснов ків, про гно зів тощо.

По ряд з цим необхідно зазна чити, що пов нота і досто вір ність викла-
де ного мате рі алу поля гає в більш шир шому охоп лені від о мос тей із 
зада ної теми та зістав ленні фак тів у про цесі її дослі дження. Насам пе-
ред ці вимоги можна задо воль нити актив ним засто су ван ням існуючих 
на прак тиці тех но ло гій про ду ку вання інфор ма цій но-ана лі тич них мате-
рі а лів, пере до вих мето дів моні то рингу, а також вико рис тан ням швид-
кого доступу до різ них дже рел інфор ма ції, її обробки на основі впро ва-
дження елект ро нних інфор ма цій них тех но ло гій.

У зв’язку з цим спе ці а лісти Служби роз в’я зу ють орга ні за цій но-тех-
но ло гічні питання, почи на ючи від удо ско на лення існуючих у сві то вій 
прак тиці та вироб лення влас них раці о наль них при йо мів роботи з інфор-
ма цій ним ресур сом, мето дів дослі дження акту аль них тем, що вхо дять 
у коло інфор ма цій них інте ре сів влад них струк тур, і закін чу ючи випус-
ком гото вого ана лі тич ного про дукту. Сюди можна вклю чити роз роб-
лення тех но ло гій й алго рит мів пошуку і від бору від о мос тей в інфор-
ма цій них сис те мах, базах даних та через кому ні ка ційні засоби масо вої 
інфор ма ції (Інтер нет), фор му вання знань про особ ли вості інфор ма цій-
них пото ків, струк ту ру вання інфор ма ції (знань) за різ ними напря мами 
сус піль ної діяль ності; вироб лення мето до ло гії ана лізу та син тезу від о-
мос тей; уміння засто со ву вати засоби та тех но ло гії збе ре ження і поши-
рення під го тов ле ного інфор ма цій но-ана лі тич ного продукту.

Стрімке збіль шення обся гів різ но манітної інфор ма ції, з якою дово диться 
пра цю вати, акту а лі зу вало питання впро ва дження інно ва цій ного під ходу 
до орга ні за ції інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль ності Служби у про цесі 
обробки і вико рис тання інфор ма ції (знань), що проявляється в широ кому 
вико рис танні інно ва цій но-ін фор ма цій них тех но ло гій і насам пе ред ком-
п’ю тер ної тех ніки з від по від ним про грам ним забез пе чен ням і мож ли вос-
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тей гло баль ної ком п’ю тер ної мережі Інтер нет. У роботі з елект ро нною 
інфор ма цією дедалі біль шого зна чення в дина міч ному ритмі сучас ності 
від і грає часо вий фак тор: великі обсяги інфор ма ції вистав ля ються на сай-
тах Інтер нету в неве ликі про міжки часу і потім зні ма ються чи зни ка ють 
у над рах баз даних. Поряд з цим ана лі тики нази ва ють про блему над лиш-
ко вості інфор ма ції, так зва них інфор ма цій них шумів тощо.

Ура хо ву ючи ці фак тори Служба об’єк тивно зобо в’я зана була забез-
пе чити опе ра тив ність інфор ма цій ного обслу го ву вання під час ана лізу 
вели ких обся гів нової інфор ма ції (знань), дедалі біль шою мірою вико-
рис то ву ючи ком п’ю терні тех но ло гі ї. У зв’язку з цим основ ними напря-
мами впро ва дження інно ва цій но-ін фор ма цій них тех но ло гій стали:

– ви ко рис тання мож ли вос тей Інтер нет на ста дії збору інфор ма ції;
– ком п’ю те ри за ція про цесу обробки інфор ма ції;
– об’єд нання ком п’ю те ри зо ва них робо чих місць у єдину інфор ма-

ційну систему;
– ви ко рис тання пери фе рій них при стро їв;
ство рення влас них спе ці аль них елект ро нних баз даних [9].
Не від’єм ною час ти ною роботи з під го товки інформа цій но-ана лі тич-

них мате рі а лів Служби є фор му вання і напов нення пов но текс то вих 
БД. Ос нов ними дже ре лами їх напов нення стала інфор ма ція централь-
них і регі о наль них пері одич них видань, елект ро нних ЗМІ, сай тів і пор-
талів орга нів дер жав ної влади всіх рів нів, нау ко вих уста нов, полі тич них 
та еко но міч них струк тур, інших дже рел гло баль ної мережі.

Ін фор ма ція, роз мі щена в цих БД, дає змогу здійс ню вати дослі дження 
різ но ма ніт них питань сус піль но-по лі тич ної, еко но міч ної, куль тур ної 
сфер Укра їни більш ком плексно, виявити певні зако но мір ності сус піль-
ного життя в різ них його про явах, вивчити погляди на сус пільно важ-
ливі питання різ них пред став ни ків полі тич них, еко но міч них, нау ко вих 
струк тур, охо пити події всіх регі о нів Укра їни, про сте жити про цес роз-
витку дослі джу ва ної теми. Ці БД є осно вою для під го товки спе ці а ліс-
тами Служби екс перт них, про гноз но-ана лі тич них мате рі а лів з про блем 
ефек тив ності дер жа во твор чого про цесу в дина міці та ін.

За вдання сис те ма тич ного дослі дження тен ден цій і про це сів еко но-
міч ної, полі тич ної, соці аль но-куль тур ної, нау ко вої сфер дер жави спе-
ці а лісти Служби вирі шу ють шля хом моні то рингу змісту інфор ма цій-
них пото ків у дина міч ному інфор ма цій ному сере до вищі. Моні то ринг 
важ ли вих сус піль них явищ, особ ливо перед ви бор них кам па ній, засо бів 
впливу на них, загаль ної сус піль но-по лі тич ної ситу а ції в кра їні та її 
регі о нах перед ба чає щоденне від сте ження зміс тов ної час тини інфор ма-
цій них дже рел та її ґрун то вний аналіз.
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З метою забез пе чення опе ра тив ності, акту аль ності і пов ноти напов-
нення інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а лів Служба про во дить моні то-
ринг як за об’єк тами так і за основ ними темами дослі дження [5]. 

Значна час тина інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а лів Служби 
вироб ля ється саме на основі моні то рингу централь них і регі о наль них 
видань, елект ро нних ЗМІ. Зок рема, до таких про дук тів нале жать інфор-
ма цій но-ана лі тич ний огляд опе ра тив ної інфор ма ції регі о наль них ЗМІ 
«Регі они сьо го дні», «Від гуки про діяль ність орга нів вла ди», щоден ний 
випуск «Київська влада сьо го дні», інфор ма цій но-ана лі тич ний бюле-
тень «Проб леми спо жив чої полі тики у влад ному вимі рі», щотиж не вик 
«Прог но зи» та ін.

До того ж спе ці а лісти Служби здійс ню ють не лише моні то ринг еко но-
міч них, полі тич них і соці аль них про це сів у дер жаві, а й інфор ма цій ного 
супро воду цих про це сів засо бами масо вої інфор ма ці ї. Оскільки ЗМІ роз-
гля да ється як один з ваго мих інстру мен тів, за допо мо гою якого можна 
впли вати на про цеси, що від бу ва ються в Укра їні, так і поза її межами. 
Це зумо вило запо чат ку вання дослі джень з вивчення ролі різ них ЗМІ 
у висвіт ленні сус пільно важ ли вих про блем, мані пу ля ції сус піль ною сві-
до містю тощо.

Так, одним з напря мів діяль ності Служби стало скла дання рей тин гів 
най більш освіт лю ва них ЗМІ подій еко но міч ної, полі тич ної, соці аль ної 
сфери Укра їни. Рей тинг скла да ється щотижня на під ставі ана лізу мате-
рі а лів централь ної і регі о наль ної преси, а також інтер нет-ви дань [7].

Важ ли вим у під го товці інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а лів є етап 
ана лі тич ної обробки, під час якої отри мана інфор ма ція (знан ня) ана лі зу-
ється, від о крем лю ється суб’єк тивна, незна чуща, заста ріла або неін фор-
ма тивна зміс товна частина.

Ос новні напрями цього про цесу реа лі зу ються «через ана ліз мате рі алу 
на семан тич ному, смис ло вому рівні, досяг нення зміс тов ного син те зу» 
[1], резуль та том якого стає екст рак ція інфор ма ції (знань) чи ство рення 
нової інфор ма ці ї. Зок рема, фор му вання інфор ма цій но-ана лі тич ного 
опису стану дослі джу ва ної про блеми, об’єкта, явища тощо в керо ва ній 
сфері може здійс ню ва тися двома зазна че ними шляхами.

Ство рення нової інфор ма ції перед ба чає значну гли бину пере робки 
і осмис лення базо вої інфор ма ції (знань), логіч ний ана ліз мате рі а лів, що 
міс тить оцінку повід ом лень, ідей, кон цеп цій, про гно зів, реко мен да цій, 
зіс тав лення різ них точок зору, вияв лення пев них зако но мір нос тей сус-
піль ного життя в різ них його про явах тощо. Шля хом такої пере робки 
змісту пер вин них доку мен тів можуть бути роз криті тен ден ції роз витку 
різ них напря мів сус піль но-по лі тич них подій, які зумов лю ють ті чи інші 



123

явища в управ лінсь кій сфері, вияв лені про блеми, що потре бу ють вирі-
шення, ризики в конк рет них ситу а ціях, сфе рах та ін.

Зок рема, ана лі тичні дослі дження Служби міс тять авто рську пере-
робку інфор ма ції (знань) з інтер пре та цією подій, ситу а цій чи про блем, 
екс перт ними виснов ками, комен та рями фахів ців з питань, що під да-
ються ана лізу. Таким чином робота спря мо вана не стільки на здійс нення 
ана лі ти ко-син те тич ної обробки пер вин них текс тів, згор тання інфор ма-
ції (рефе ру вання, ано ту ван ня), скільки на дослі дження сус піль них про-
це сів, резо нанс них подій, думок гро мадсь кості та ін.

З огляду на це однією з особ ли вос тей вироб ництва ана лі тич ного 
мате рі алу дослід ники нази ва ють знання, досвід, про фе сійну інту ї цію 
фахів ців, які також висту пає як інте лек ту аль ний базис поряд із сукуп-
ними інфор ма цій ними ресур сами. Спе ці а лісти Служби мають орі єн-
ту ва тися в акту аль них питан нях сус піль ного життя, в особ ли вос тях 
сучас ного полі тич ного про цесу, зако но тво рення, пріо ри тет них напря-
мах зов ні шньої полі тики та осно вах еко но міч них зако нів тощо.

Та ким чином, зусил лями спе ці а ліс тів СІАЗ вироб лена мето до ло-
гія дослід ниць кої тех ніки для отри мання резуль та тів шля хом ана лізу 
змісту мате рі а лів про стан і влас ти вості сус піль ної дійс ності на основі 
засто су вання пере до вих мето дів моні то рингу й обробки інфор ма-
ції (знань), поси лення ана лі тич ної і про гноз ної скла до вої в інфор ма цій-
но-ана лі тич них мате рі а лах, впро ва дження елект ро нних інфор ма цій них 
тех но ло гій. Цей про цес можна роз гля дати як струк ту ри за цію маси вів 
інфор ма ції (знань) та вве дення в дер жавну сферу управ ління нової сус-
пільно зна чу щої інфор ма ції (знань).
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За без пе чення сучас ними біб лі о те ками доступу 
до нау ко вих знань як форма реа лі за ції права 
на сво боду сві то гляду та віро спо ві дан ня

У статті роз гля да ється роль сучас ної біб лі о теки в забез пе ченні права людини 
й гро ма дя нина на сво боду сві то гляду та віро спо ві дання. Пору шу ються питання 
вклю чення біб ліо теч них уста нов у сис тему орга ні за цій но-пра во вих гаран тій прав 
та сво бод людини й гро ма дя ни на.

Вступ Укра їни до Ради Європи та її при єд нання до Кон вен ції про 
захист прав і основ них сво бод людини спо ну кає Укра їну до під тве р-
дження взя тих на себе обо в’яз ків з гаран ту вання висо кого рівня захисту 
прав людини. Ст. 9 зга да ної Кон вен ції про го ло шує, що кожна людина 
має право на сво боду думки, совісті та релі гі ї. У свою чергу ст. 35 Кон-
сти ту ції Укра їни вста нов лює, що кожен має право на сво боду сві то-
гляду й віро спо ві дан ня.

Ва го мим чин ни ком реаль ного забез пе чення цього права, поряд 
з його визнан ням, дотри ман ням і пова гою, висту пає гаран ту вання, яке 
здійс ню ється за допо мо гою спе ци фіч них засо бів – гаран тій. Як загальне 
поняття гаран тії прав та сво бод людини й гро ма дя нина є насам пе ред 
основними умовами, спо собами і засобами, за допо мо гою яких кожна 
особа має мож ли вість реа лі зу вати свої права.

В юри дич ній літе ра турі гаран тії прав і сво бод людини й гро ма дя-
нина поді ля ють на нор ма тив но-пра вові та орга ні за ційно-пра вові [1].

Пріо ри тет ним видом юри дич них гаран тій є нор ма тив но-пра вові 
гаран тії, під якими слід роз у міти сис тему норм щодо реа лі за ції прав та 
сво бод людини й гро ма дя ни на. 

Ра зом з тим здійс нення права на сво боду сві то гляду й віро спо ві дання 
людини та гро ма дя нина від бу ва ється не тільки шля хом засто су вання нор-
ма тив но-пра во вих гаран тій, але й за допо мо гою орга ні за цій но-пра во вих 
гаран тій. Орга ні за цій но-пра вові гаран тії – це сис тема орга нів дер жав ної 
влади, орга ні за цій, діяль ність дер жави та всіх її орга нів, поса до вих осіб, 
гро мадсь ких орга ні за цій щодо ство рення спри ят ли вих умов для реаль ного 
корис ту вання гро ма дя нами сво їми пра вами та обо в’яз ка ми. До сис теми 
орга ні за цій но-пра во вих гаран тій зага лом вклю ча ють: дер жаву, органи дер-
жав ної влади – Вер ховну Раду Укра їни, упов но ва же ного Вер хов ної Ради 
Укра їни з прав людини, Пре зи дента Укра їни, Кон сти ту цій ний Суд Укра-
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їни, органи пра во суддя, органи про ку ра тури, Кабі нет Мініст рів Укра їни та 
інші центральні органи дер жав ної вико нав чої влади, міс цеві дер жавні адмі-
ніст ра ції, органи міс це вого само вря ду вання, між на родні органи та орга ні-
за ції, чле ном або учас ни ком яких є Укра їна, полі тичні пар тії, адво ка туру, 
гро мадські орга ні за ції, а також засоби масо вої інфор ма ції [2].

На нашу думку, до сис тему орга ні за цій но-пра во вих гаран тій лю-
дини й гро ма дя нина необ хідно також вклю чити біб ліо течну сис тему 
України. Адже важ ли вою умо вою для роз бу дови демок ра тич ної, соці-
аль ної, пра во вої дер жави, фор му вання гро ма дянсь кого сус піль ства 
є поін фор мо ва ність. Вона без по се ре днь о пов’я зана зі здійс нен ням прин-
ципу глас ності (який вияв ля ється в забез пе ченні без пе реш код ного руху 
інфор ма цій них пото ків про явища та про цеси в полі ти ко-пра во вій сис-
темі від но син) та реа лі за цією прав і сво бод людини й гро ма дя ни на.

За кон Укра їни «Про біб лі о теки і біб ліо течну спра ву» гаран тує право 
на віль ний доступ до інфор ма ції, знань, залу чення до цін нос тей наці о-
наль ної та сві то вої куль тури, науки та освіти, що збе рі га ються в біб лі о-
те ках. Ст. 1 цього Закону визна чає біб лі о теку як інфор ма цій ний, куль-
тур ний, освіт ній заклад, що має упо ряд ко ва ний фонд доку мен тів і надає 
їх у тим ча сове корис ту вання фізич ним та юри дич ним осо бам. Біб ліо-
течна сис тема Укра їни згідно з цим Зако ном – роз га лу жена мережа біб-
лі о тек різ них видів, пов’я за них вза є мо дією і вза є мо ви ко рис тан ням біб-
ліо теч них ресур сів (упо ряд ко ва них фон дів доку мен тів на різ них носіях 
інфор ма ції, довід ко во-по шу ко вим апа ратом, мате рі аль но-тех ніч ними 
засо бами опра цю вання, збе рі гання і пере дачі інфор ма ції) [3].

Пе ре ва гою нау ко вих біб лі о тек у спри янні про цесу забез пе чення прав 
і сво бод людини і гро ма дя нина, у тому числі й права на сво боду сві-
то гляду й віро спо ві дання є те, що, маючи доступ до вели ких маси вів 
інфор ма ції, вони здатні вдос ко на лю вати свої наві га ційні харак те рис-
тики і над а вати довід ко во-кон суль та тивні послуги.

Зок рема, слід звер нути увагу на мож ли вість забез пе чення різ них 
кате го рій корис ту ва чів (напри клад, пред став ни ків орга нів дер жав ної 
влади, релі гій них та пра во за хис них орга ні за цій) інфор ма цією нор ма-
тив но-пра во вого харак теру, що сприяє під ви щенню пра во вої куль тури 
сус піль ства від дер жав них струк тур до окре мої осо бис тос ті.

Та ким чином, нау кові біб лі о теки спри я ють реа лі за ції одного з прин-
ци пів, на яких, на думку М. Ко ло дія та А. Олій ника, пови нен базу ва тися 
про цес прак тич ного вті лення прав та обо в’яз ків людини, а саме: прин-
ципу еко но мії часу, соці аль них зусиль і засо бів під час їх реа лі за ції [4].

Не об хідно також від зна чити, що невід’єм ною харак те рис ти кою біб ліо-
теч ного сер вісу посту пово стає мож ли вість корис ту вання Все сві тньою 
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гло баль ною інфор ма цій ною мере же ю. З часу отри мання біб лі о те ками 
доступу до Інтер нет за наяв ності роз га лу же ної внут рі шнь о біб лі о теч ної 
локаль ної мережі роз по чи на ються масш табні пере тво рення, пов’я зані 
з вклю чен ням сві то вих інфор ма цій них маси вів у сис тему обслу го ву-
вання чита чів. Мож ли вості Інтер нету дають змогу попов нити інфор ма-
цій ний потен ціал біб лі о тек поряд з тра ди цій ними дже ре лами (книги, 
пері одичні видан ня), дже ре лами гло баль ної інфор ма цій ної мережі.

У свою чергу гло бальна інфор ма ційна мережа Інтер нет висту пає діє-
вим інстру мен том демок ра ти за ції сус піль ства, про па ганди й захисту прав 
людини [5].

Слід зазна чи ти, що, роз ви ва ю чись як сучасні сус пільні інфор ма ційні 
центри, біб лі о теки мають мож ли вість забез пе чу вати опо се ред ко ва ний 
зв’я зок між гро мадсь кістю й орга нами дер жав ної влади, що є необ хід-
ною умо вою забез пе чення прав і сво бод людини й гро ма дя ни на.

При йн яття пра виль них рішень влад ними струк ту рами зале жить 
у першу чергу від їхньої поін фор мо ва ності, тобто ефек тив ної роботи 
інфор ма цій но-ана лі тич них служб, які покли кані забез пе чу вати органи 
дер жав ної влади необ хід ною інфор ма ці є ю. Однією з інфор ма цій но-ана-
лі тич них служб, яка інфор мує владні струк тури Укра їни, є Служба 
інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної влади 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (СІАЗ). Окрім 
інфор му вання влад них струк тур з окре мих питань полі тич ного, соці-
аль но-еко но міч ного життя дер жави та сус піль ства, ана лі тики СІАЗ 
готу ють огляди опе ра тив ної інфор ма ції про події в релі гій ній сфері. 
Таким чином, діяль ність Служби допо ма гає дер жав ним орга нам ефек-
тивно пра цю вати над пошу ком най більш опти маль них шля хів подаль-
шої гар мо ні за ції та роз витку дер жав но-цер ков них від но син, вирі шен-
ням про блем, які вини ка ють у цій сфері.

На решті, важ ливу роль гро мадсь ких біб лі о тек у забез пе ченні про го-
ло ше ного Кон вен цією про захист прав і основ них сво бод людини 1950 р. 
права на сво боду думки, совісті та релі гії від зна чає Пар ла ме нтська 
асамб лея Ради Європи (ПАРЄ). У своїх доку мен тах ПАРЄ неод но ра зово 
реко мен ду вала Комі те тові мініст рів закли кати уряди всіх дер жа в-учас-
ниць, євро пейську спіль ноту, а також від по відні органи влади та орга-
ні за ції «забез пе чити пере клад і доступ ність у гро мадсь ких кни го збір-
нях основ них релі гій них текс тів і від по від ної літе ра ту ри», «пере да вати 
в гро мадські біб лі о теки пуб лі ка ції, що детально висвіт лю ють куль турні 
досяг нення й основи віро вчення різ них релі гій них тра ди цій» тощо [6].

Отже, можна гово рити про те, що інфор ма ційні мож ли вості сучас ної 
нау ко вої біб лі о теки ство рю ють спри ят ливі умови для реаль ного корис-



ту вання осо бою пра вом на сво боду сві то гляду і віро спо ві дан ня, що, 
в свою чергу, набли жає Укра їну до вико нання взя тих на себе перед 
євро пейсь кою спіль но тою зобо в’я зань з гаран ту вання висо кого рівня 
захисту прав людини.

Ви хо дячи з цього, є доціль ним вклю чити до сис теми орга ні за цій но-
пра во вих гаран тій прав і сво бод людини і гро ма дя нина біб ліо течну сис-
тему України.
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Со ці альна міфо твор чість і біб ліо течна спра ва 
в кон тексті збе ре ження і пере дачі інфор ма ції

У статті дослі джу ється роль, яку на сучас ному етапі може від і гра вати біб ліо-
течна справа у кон тексті про ти дії роз по всю дженню в соці умі нега тив ного впливу 
соці аль ної міфо твор чості деструк тив ної спря мо ва нос ті.

Од ними з основ них видів жит тє ді яль ності соці уму є збе ре ження 
інфор ма ції та її пере дача наступ ним поко лін ням, без чого немож ливе 
існу вання людства про тя гом три ва лого часу. Соці аль ний інсти тут міфу 
вико нує «о хо рон но-пе ре да валь ну» функ цію в без пись мен них куль ту-
рах. У куль ту рах, що вико рис то ву ють писем ність, ця функ ція знач ною 
мірою, але не повністю, пере хо дить до інсти туту біб лі о те ки.

Роз гля да ючи спів від но шення цих інсти ту тів, слід визнати, що ці 
соці о куль турні явища є бага то функ ці о наль ними. Тому для ана лізу виб-
рані лише соці альна міфо твор чість і біб ліо течна діяль ність.

На пер ший погляд таке зіс тав лення є не зовсім корект ним. Дійсно, 
від по відно до ста лих у нау ко вому сере до вищі погля дів, міфо твор чість – 
це про цес ство рення міфів, тобто сак ра лі зо ва них або іде о ло гі зо ва них 
інфор ма цій них повід ом лень імпе ра тив ного харак теру, що слу жать 
для соці а лі за ції інди ві дів. Тоді як «біб лі о течна справа – скла дова час-
тина (кур сив наш. – А. О.) інфор ма цій ної, вихов ної, куль тур но-ос ві тньої 
діяль ності, що вклю чає ком плекс дер жав них, громадсь ких, нау ко вих та 
прак тич них захо дів, які забез пе чу ють орга ні за цію діяль ності біб лі о тек, 
їх нау ко во-дос лід ницьку й мето дичну роботу, а також під го товку біб-
ліо теч них фахів ців» [4].

Для подо лання цієї супе реч ності слід зро бити неве ли кий екс курс 
в істо рі ю. Від омо, що перші біб лі о теки з’яв и лися після виник нення 
писем ності – бли зько 5 тис. років тому. Тобто в той час, коли для збе-
ре ження й пере дачі най більш важ ли вої соці аль ної інфор ма ції пере-
важно вико рис то ву вався інсти тут міфу. Дослі дження як міфо твор-
чості того пері оду, так і орга ні за ції біб ліо теч ної діяль ності істотно 
утруд нено через незначну кіль кість від о мих на сьо го дні істо ри ко-ар-
хе о ло гіч них пам’я ток. Більш інфор ма тив ними в цьому плані є часи 
анти чності, які в кон тексті, що ціка вить нас, навряд чи значно від різ-
ня ються від попе ре дніх епох. У кра ї нах Середзем но мо р’я тієї епохи, 
а також сучас них їм Індії та Китаї біб лі о теки існу вали вже як кни го-
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схо вища і сус пільні центри, до завдання яких вхо дило поши рення 
знань. Харак тер ною в цьому кон тексті є діяль ність однієї з найз на-
ме ни ті ших у сві то вій істо рії біб лі о тек – Олек санд рійсь ко ї. Ство рена 
в III ст. до н. е. Пто ле меєм I, як і біль шість біб лі о тек того часу при храмі, 
вона була також центром освіти всього світу еллі нізму. З майже 900 тис. 
оди ниць збе рі гання далеко не всі були при свя чені праву, бота ніці, 
зоо ло гії й аст ро но мії, серед них міс ти лися тексти релі гій но-іде о ло-
гіч ного харак теру, що опи су ють виник нення світу, людини та влади. 
З раці о наль ної точки зору сучас ного вче ного, останні є про дук том міфо-
твор чості. У середні віки осередками знання були монас тирські біб лі о-
теки, при яких діяли скрип то рі ї. У них пере пи су ва лося не тільки Свя-
щенне писання та твори Бать ків церкви, але й роботи анти чних авто рів. 
В епоху Рене сансу діячі Від ро дження також вияв ляли значну заці кав-
ле ність до наяв ності в біб лі о те ках тво рінь попе ре дніх епох. Минулі сто-
річчя мало змі нили ситу а ці ю. Інте рес до книж ко вих знань (на будь-яких 
видах носі їв) не слаб ша є. Біб лі о теки, як і раніше, збе рі га ють і пере да ють 
інфор ма цію, час тина якої є міфами. У чому ж про блема? Людина при хо-
дить у біб лі о теку та отри мує доступ до знань з різ них галу зей: мате ма-
тики, фізики, істо рії, міфо ло гі ї. Усі пере ра хо вані галузі знань, вклю ча ючи 
останню як науку про міфи,  пев ною мірою впли ва ють на життя соці уму. 
Проте міф має ще одну іпос тась – за допо мо гою його можуть здійс ню-
ва тися гло бальні соці аль но-по лі тичні пере тво рення, зок рема ті, які при-
звели до сві то вих воєн у ХХ ст.

Тор ка ю чись загаль ної тео рії міфо твор чості, слід зазна чити, що біль-
шість сучас них уче них, а також авто рів попе ре дніх епох поді ля ють міфи 
на ті, що спон танно вини ка ють і цілесп ря мо вано ство рені, від по відно 
пов’я зу ючи їх появу з транс цен дент ни ми/ір ра ці о наль ними та іма нент-
ними (знач ною мірою раці о наль ни ми) імпуль сами. Тут ми бачимо одну 
з основ них особ ли вос тей міфу – бінарні опо зи ції, які доста тнь о часто аксі-
о ло гічно мар ку ються у фор маті «доб ро/іс тина – зло/брех ня». Дослід ники, 
що сто ять на тео ло гіч них пози ціях, вва жа ють істин ною й об’єк тив ною 
міфо твор чість як збаг нення божест вен ної суті шля хом її міфіч ного проз-
ріння. Міфи, що виникли іншим спо со бом, – суб’єк тивні й помил кові. 
У кон цеп ціях при хиль ни ків нере лі гій ного під ходу як істинна і при родна 
з’яв ля ється народна (колек тив на) міфо твор чість, яка має пре ва лю ючий 
спон тан ний харак тер і слу жить одно часно для збе ре ження й фор му-
вання пози тив них наці о наль них тра ди цій. Став лення до штучно (біль-
шою мірою раці о нально й інди ві ду аль но) ство ре них міфів варі ю ється 
від нейт раль ного до нега тив но го. Так, уже в дато ва ній 360 р. до н. е. 
«Дер жа ві» Пла тона наво дяться мір ку вання про роль міфів у вихо ванні 
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«без до ган них вар то вих». При цьому роз гля да ються основні риси анти-
чної міфо твор чості, час тина з яких і сьо го дні не втра тила акту аль ності. 
Напри клад, заснов ни ками нової дер жави про по ну ється із «уже вига да-
них» міфів від би рати ті, які не супе ре чать локаль ному завданню вихо-
вання його захис ни ків. Одно часно вста нов лю ється конт роль за діяль ністю 
твор ців міфів – поетів – та визна ча ються кри те рії ство рення «хоро ших» 
міфів. Голо вний з них поля гає у вимозі зобра жати богів і героїв тільки 
як дже рело добра. «Для зла треба шукати якісь інші при чини, тільки не 
бога». На наступ ному етапі від бу ва ється впро ва дження нової іде о ло гії, 
коли заснов ники пови нні умо вити «вихо ва тельок і мате рів роз по ві дати 
дітям лише визнані міфи, щоб за їх допо мо гою фор му вати душі дітей 
швидше, ніж їх тіла – рука ми» [7, 628].

У нашому випадку інте рес ста нов лять саме штучно ство рені міфи і влас-
тива їм, зок рема, функ ція вихо вання під рос та ю чого поко ління як «вар ти» 
нової держави.

З часів Пла тона в такій міфо твор чості мало що змі ни лося. Як і раніше, 
подібні міфи ство рю ються для додання владі прав ля чої еліти закон ного 
харак теру, такого, що йде з гли бини наці о наль них традицій.

Один з пер ших римсь ких поетів Г. Не вій у своїй «Пуніч ній вій ні» для 
легі ти мі за ції римсь кої екс пан сії вибу до вує міфо ло гіч ний сюжет навколо 
ство рення Риму. За вер сією автора, Рим засну вав Еней. Сам заснов ник 
був родом з Трої, отже, грек. Таким чином, Рим, на від міну від пост-
фі ні кійсь кого Кар фа гену, отри му вав «істо рич не» право на ово ло діння 
Сици лією, стра те гічно важ ли вим за часів анти чності опор ним пунк том 
на Середзем но мо р’ї, з пере важно грець ким насе лен ням [1, 182–185].

В епоху Сере днь о віччя оформ лю ється такий при йом міфо твор чості 
як «демо ні за ці я», що виник у про цесі ство рення під сис теми трикс те рів-
при хиль ни ків анти христа, що про ти сто ять діян ням пози тив них релі-
гій них героїв шля хом уособ лення при біч ни ків дия вола у вигляді пер со-
на жів арха їч ної міфо ло гі ї.

На думку визначного іта лійсь кого філо софа епохи Про світ ництва, 
одного з осно во по лож ни ків філо со фії Нового часу Дж. Віко, арха їчні 
міфи були «дійс ними і суво рими істо рі ями досяг нень най дав ні ших 
наро дів». З часом їхня «суво рість» посту пи лася міс цем роз бе ще ності, 
що виникла, з одного боку, через «затем нення зна чень» (унас лі док тим-
ча со вої від да ле ності подій), а з іншого – зміни у зви чаях [3, 57]. Мож-
ливо, це від бу лося тоді, коли перша, за визна чен ням М. Гу міль ова, «пасі-
о нар на» фаза роз витку ста ро дав ніх наро дів почала пере хо дити у фазу 
«спо жи ван ня». Для того щоб «у ті шити свою совість», люди почали при-
пи су вати грі ховні дії богам.
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У XIX–XX ст. спо сте рі га ється сплеск інте ресу до міфо твор чості з боку 
філо со фів, соці о ло гів, полі то ло гів, куль ту ро ло гів, істо ри ків, пси хо ло гів, 
антро по ло гів, етно гра фів і лінг віс тів. Усі вони від зна ча ють існу вання 
такого фено мену, як штучно ство ре ний міф. Дають йому різ ною мірою 
вдалі назви: соці аль ний міф, полі тич ний міф, сучас ний тощо. При цьому 
під крес лю ється важ лива роль міфо твор чості в супро во дженні істо рич-
ного про цесу краху колиш ніх коло ні аль них та імперсь ких сис тем і поява 
вели кої кіль кості неза леж них країн, актив ного функ ці о ну вання тота лі-
тар них іде о ло гій і нас лід ків цього для роз витку нових держав.

Спи ра ю чись на роботи укра ї нсь ких уче них Б. Кримсь кого й А. По лі-
са єва, в яких ідеться про те, що «про цес міфо твор чості є ні що інше, 
як транс фор ма ція архе ти пів у конк ретні чут тєві обра зи» [8, 117–118], 
додавши до цито ва ного тре тій еле мент, ми можемо скласти схему сучас-
ної (штуч ної) міфо твор чос ті:

КУЛЬ ТУР НИЙ АРХЕ ТИП > СТВО РЕНІ НА ЙОГО ОСНОВІ 
МІФО ЛО ГІЧНІ ОБРАЗИ > КОГ НІ ТИВ НИЙ І ПОВЕ ДІН КО ВИЙ СТЕ РЕО ТИ ПИ

Перша час тина цієї схеми зустрі ча ється під різ ними назвами в біль-
шості авто рів, що опи су ють дослі джу ва ний нами фено мен. Почи на-
ючи від най більш бли зь кого за назвою, який, проте, від різ ня ється біль-
шою пси хо ло гіч ною наси че ністю архе типу К. Юнга, до різ них мета фор 
у М. Мюл лера, Е. Тай лора і О. Фрей ден берґ, колек тив них уяв лень Л. Ле-
ві-Брюля й М. Мосса, колек тив них реаль нос тей Э. Дюрк гейма, «одвіч-
них міфів» М. Елі аде, «діо ні сійсь кої муд рос ті» Ф. Ніцше, «міфіч них 
архе» К. Хюб нера, «бага то ти ся чо лі тньої без імен ної колек тив ної тра ди-
ці ї»  М. Ма мар даш ві лі. 

Дру гий еле мент схеми тісно пов’я за ний з обра зом куль тур ного геро я. 
Виразно про слід ку вати тех но ло гію його ство рення можна вже в роботі  
Ф. Ніцше «Наро дження тра ге дії з духу музи ки» при описі вті лення 
в обра зах діо ні сійсь кої муд рості апо ло ніч ними засо бами мис тецтва. 
При цьому централь ний образ будь-якого міфо твор чого про екту – май-
бу тнь ого героя – фор му ється на основі архе типу Діо ніса. 

На початку Діо ніс для нас – порожня форма, що, можливо, 
ото тож ню ється з колек тив ним несві до мим, звідки черпається 
енер гія для подаль ших звер шень. Посту пово вона запов ню-
ється міфо ло гіч ним зміс том – насам пе ред обра зами Геракла 
і Проме тея, інтер пре то ва ними від по відно до закла де ної авто ром 
іде ї. Обидва пер со нажі в міфо ло гії тра ди ційно пози тивно мар ко вані. 
Геракл вті лює силу, яку він спря мо вує проти нега тив них об’єк тів. 
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Про ме тей, незва жа ючи на несх ва лення богів, при но сить людям без цін-
ний дар у вигляді вогню, нато мість нічого не вима га ючи. У міфі, ство-
ре ному Ф. Ніцше, Про ме тей своїм при кла дом під кріп лює думку автора 
про те, що краще «вима га є ть ся» людст вом для себе зло чин ним шля-
хом, після чого необ хідно бути гото вим пере нести страж дання, послані 
роз гні ва ними небо жи те ля ми. Остан ній еле мент схеми зустрі ча ється 
у Е. Кас си рера, коли «слово опи сове і логічне було пере тво рене на слово 
магіч не», тобто те, що запус кає пев ний роз у мо вий про цес або дію [5, 
158]. Один з пер ших дослід ни ків сучас ного міфу в коли шнь ому СРСР 
П. Гу ре вич у своїй роботі «Соці альна міфо ло гі я» про во дить думку 
про те, що суть сучас ної міфо твор чості поля гає в необ хід ності «роз роб-
ляти і обґрун то ву вати різні духовні фік ції, що при хо ву ють об’єк тив-
ний хід сус піль ного роз вит ку» для захисту інте ре сів пану ю чого класу. 
На його думку, сучасні міфи від різ ня ються від тра ди цій них, поро дже-
них народ ною або релі гій ною фан та зією, тим, що «освя чу ють “віч ні” 
питання влади й під по ряд ку вання, залеж ності й сво боди, неспра вед-
ли вості й рів но сті» [2, 63–64]. Російсь кий уче ний М. Шес тов роз гля дає 
ство рення міфів як форму соці аль ної твор чої актив ності, зміс том якої 
є конс тру ю вання сте рео тип них уяв лень про полі тичні реа лії мину лого 
і сьо го дення. На думку вче ного, соці альну міфо твор чість обслу го вує 
полі тичне існу вання дер жави і сус піль ства в цілому, а також полі тичну 
іден ти фі ка цію окре мих сус піль них і елі тар них груп, кожна з яких при-
сто со ву вала еле менти арха їч ної загаль но со ці аль ної міфо ло гії до влас-
ти вос тей влас ної ресурс ної бази [9, 406]. На думку А. Цу ла дзе, основні 
зусилля твор ців міфів спря мо вані на те, щоб зро бити «прог ра мо ва ною 
і перед ба че но ю» пове дінку людини за раху нок конс тру ю вання «поми-
л ко вої реаль ності і під тримки віри в міф» [10, 161].

Най ви раз ніше ця схема вияви лася в міфо твор чості ліде рів німець-
ких наці о нал-со ці а ліс тів і їхніх при біч ни ків, що поста вили в мину лому 
сто річчі людство на межу гло баль ної катаст рофи. Куль тур ний архе-
тип, який екс плу а ту вали нацисти, можна визна чити як «воїн-за во йов-
ник». Для роз ши рення соці аль ної бази ними також вико рис то ву ва лася 
більш вужча мат риця «воїн-виз во ли тель від вар ва рів». Наступ ний еле-
мент побу дови образу над лю дини можна умовно назвати анти чним. 
У даному випадку мова йде про вико рис тання ста ро дав ніх «загаль но-
се ре дзем но морсь ких» моти вів: єги петсь ких, ваві лонсь ких, гре ко-рим-
с ких. Римська тема активно вико рис то ву ва лася для виправ дання боро-
тьби проти вар ва рів – сло в’ян. Проте основна роль нале жала арійсь ко-
да внь о гер мансь ким сим во лам у раси стсь кій інтер пре та ції, що вка зу-
вали на гли бо кий зв’я зок з наці о наль но-ар ха їч ною тра ди цією, оспі ва ною 
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у тво рах А. Шо пен га у ера, Ф. Ніцше, Р.  Ваг нера, новій міфо ло гії Тре тього 
рейху і фаши стсь кої Іта лі ї. Хрис ти янська тра ди ція Сере днь о віччя також 
вико рис то ву ва лася твор цями наци стсь кої міфо ло гі ї. Сол дати вер махту 
пред став ля лися лица ря ми-хрес то нос цями, що борються проти схід них 
схиз ма ти ків та інших язич ни ків. Наступ ний еле мент – пруссь кий войов-
ни чий дух, уособ лен ням якого були леген дарні воїни короля Фрід ріха II, 
що сво їми пере мо гами про клали шлях до подаль шого полі тич ного об’єд-
нання Німеч чини. Мета такого харак тер ного для біль шості міфів синк ре-
тизму – ство рення нової сис теми сте рео ти пів, дія яких роз гор та ється за 
таким алго рит мом:

– предки ство рили Німеч чину (Іта лію) у жорс то кій боро тьбі 
з ворогами;

– вони були непе ре мож ними героями;
– сьо го дні Бать ків щина знову в ото ченні воро гів, які хочуть її 

знищити;
– іди з нами (роби, оскільки велять вожді, які одні зна ють вір ний 

шлях);
– ти вря туєш Бать ків щину й ста неш без смерт ним героєм.
По вер та ю чись від побу до ва ної на міфах наци стсь кої про па ганди до 

біб ліо теч ної справи, слід визна чити два пов’я за них між собою важ ли вих 
для нас момен ти. Пер ший поля гає в тому, що соці альна міфо твор чість 
Тре тього рейху вияв ля лася в най різ но ма ніт ні ших фор мах. Дру гий – 
спа лю вання книг неба жа них авто рів «вар то ю» нової держави.

Зни щення книг озна чало істотне зни ження мож ли вості вибору 
в читача. Останнь ому дово ди лося озна йо млюватися з тво рами лише тих 
авто рів, чиї погляди не супе ре чили наци стсь кій іде о ло гії, засно ва ній на 
штучно ство ре них раси стсь ких міфах. Таким чином, був пере кри тий 
остан ній канал отри мання об’єк тив ної інфор ма ції, до того ж з дже рела, 
що від різ няються значно біль шою гли би ною порів няно з газе тами, жур-
на лами, кіно й радіо. Сум ний під су мок реа лі за ції цього про екту загаль-
но ві до мий.

Ви кла дене вище пока зує, яку важ ливу роль від і грає біб ліо течна 
справа в пере ломні моменти істо рії, коли сус піль ство набли жа ється до 
чер го вої точки біфур ка ці ї. Зок рема, у новост во ре них дер жа вах у період 
соці о куль тур ної транс фор ма ції сус піль ства під да ються актив ному 
впливу з боку суб’єк тів соці аль ної міфо твор чості. Про ти борчі полі-
тичні сили задію ють істотно збіль шені мож ли вості ЗМІ, Інтер нету, 
кіно, теле ра ді о ком па ній. Щодня люди сти ка ються зі знач ними інфор ма-
цій ними пото ками. Їх інтен сив ність усклад нює мож ли вість кри тич ного 
осмис лення соці аль но-по лі тич них про це сів, що від бу ва ю ться. У таких 
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умо вах місія біб лі о теки в кон тексті нау ко во-ін фор ма ційного забез пе чення 
ста лого роз витку сус піль ства та збе ре ження доку мен таль ної спад щини 
Укра ї ни стає Місією з вели кої букви. Саме біб лі о тека може сьо го дні 
про ти сто яти ство ренню штуч них міфів у вузь ко кор по ра тив них інте ре-
сах, що не мають нічого спіль ного, з загаль но на род ними. Один з основ-
них засо бів про ти дії ство ре ним сьо го дні полі тич ними тех но ло гами 
міфам – це забез пе чення най шир шого доступу до інфор ма ції, у першу 
чергу до тієї, що міс тить вікову народну муд рість і ідеї мис ли те лів сьо-
го дення й мину лого, які допо мо жуть вірно оці нити події, що від бу ва-
ються, і ухва лити пра вильне рішення.

У зв’язку з цим ціл ком можна пого ди тися з виснов ками Л. Кос тенка 
й М. Со роки про те, що на сучас ному етапі роз витку біб ліо теч ної справи 
«най більш раці о наль ним є зосе ре дження пов ного циклу ана лі ти ко-син-
те тич ної обробки доку мен таль них пото ків (біб ліо гра фу вання, рефе-
ру вання, під го товка огля до во-ана лі тич них мате рі а лів) у біб лі о те ках 
з подаль шим ство рен ням і тира жу ван ням ними елект ро нних копій нау-
ко во-ін фор ма цій них мате рі а лів» [6].

Тобто за раху нок ство рення спри ят ли вих умов для доступу до об’єк-
тив них знань тих чле нів сус піль ства, які мають висо кий інте лек ту аль-
ний потен ціал і часто є «ліде рами думок», може здійс ню ва тися про ти-
дія деструк тив ному впливу штучно ство рю ва них міфів на народні маси 
в цілому.

Та ким чином, інсти тут біб лі о теки може в сучас них умо вах бути ефек-
тив ним регу ля то ром міфо ло гіч ного мис лення в соціумі.
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УДК 027. 081 (477)
Галина ПО КРОВСЬ КА,
го ло в. біб ліо граф НБУВ

Форми і методи вве дення в сус піль ний обіг нау ко вих 
знань інфор ма цій но-ана лі тич ними струк ту рами 
біб лі о тек

У роботі роз гля да ються окремі форми і методи роботи інфор ма цій но-ана лі-
тич них струк тур бшблі о тек, етапи ство рення баз даних, що спри я ють вве денню 
в сус піль ний обіг нових нау ко вих знань.

У прак тич ній діяль ності нау ко вців, спе ці а ліс тів сфери еко но міки, 
полі тики, різ них кате го рій чинов ни ків, пред став ни ків влад них струк-
тур дедалі біль шої гост роти набу ва ють про блеми пошуку в загаль ному 
потоці необ хід ної саме для них інфор ма ції, обробки вели ких інфор ма-
цій них маси вів. При цьому опра цю вання вели ких інфор ма цій них маси-
вів забез пе чує високу точ ність, без по мил ко вість пошуку.

Із 80-х років ХХ ст. обсяг знань у сус піль стві збіль шу ється удвічі 
кожні два роки, при чому з при ско рен ням. У соці аль ній сфері ця тен ден-
ція про яв ля ється в тому, що в най більш роз ви ну тих кра ї нах світу взято 
курс на пере хід най ближ чим часом від тепе рі шнь ого індуст рі аль ного 
сус піль ства до пост ін дуст рі аль ного (інфор ма цій но го).

«Eра інфор ма цій ного сус піль ст ва» – при ско рення темпу життя, 
зрос тання кіль кості кому ні ка тив них зв’яз ків, урба ні за ція і бурх ли вий 
роз ви ток нау ко во-тех ніч ного про гресу. Саме ці чин ники визна ча ють 
необ хід ність пере ходу до нової стра те гії роз витку на основі знань та 
висо ко ефек тив них інфор ма цій них тех но ло гій, які невбла ганно втор-
га ються в усі сфери діяль ності людства. Зосе ре дження уваги на сфері 
інфор ма цій них тех но ло гій потре бує реа лі за ції кон цеп ції «чоти рьох 
і» (інфор ма ти за ція, інди ві ду а лі за ція, інтег ра ція та інте лек ту а лі за ція).

Го ло вною про бле мою країн, що роз ви ва ються, стає так зва ний «циф-
ро вий роз рив» або інфор ма ційна нерів ність – роз рив у мож ли вос тях та 
спо собі життя між дер жа вами, що буду ють інфор ма ційне сус піль ство, 
та реш тою дер жа в. У сус піль стві, засно ва ному на знан нях, їх обсяг не 
є метою освіти. Сьо го дні мета освіти – навчити людей ство рю вати нові 
знання й опа но ву вати тех но ло гії та спо соби, що дають мож ли вість це 
зробити.

Су часні тен ден ції роз витку став лять нові вимоги перед люди ною, 
а зна чить і перед осві тою, зок рема її зміс том, що від і грає вирі шальну 
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роль у ста нов ленні кож ної осо бис тості. Зміна ідей, знань, тех но ло гій 
від бу ва ється швидше, ніж зміна людсь кого поко ління. Постійно з’яв ля-
ються нові знання, без вико рис тання яких фахі вець не буде ефек тив ним. 
Людина ХХІ ст. – це людина, яка постійно вчи ться. Людство руха ється 
до нової якості сус піль ного роз витку – сус піль ства знань. «Проб лему 
нако пи чення і вве дення в загаль ний обіг нау ко вих баз знань най краще 
можна вирі шити на основі біб лі о тек, – зазна чив ака де мік НАНУ, гене-
раль ний дирек тор НБУВ О. С. Они щен ко. – Не можна ство рити інфор-
ма ційну мережу без інфор ма цій ної бази, без знань, нако пи че них у біб-
лі о те ках. Нині від бу ва ється при ско рене онов лення нау ко во-тех ніч них 
знань, у зв’язку з чим потрібні спе ці а лісти, які здатні творчо вико рис-
то ву вати нау ко вий потен ціал у різ них галу зях. Сьо го дні до 75 % віт-
чиз ня ного нау ко вого потен ці алу вико рис то ву ється для під тримки вже 
досяг ну того нау ко во-тех ніч ного рівня еко но міки, лише незначна час-
тина орі єн то вана на цілі онов лення на сучас ному рівні нау ко вих знань. 
Укра ї нська наука збе регла ще певні мож ли вості в плані нау ко вого забез-
пе чення інно ва цій ного роз витку кра ї ни».

Саме в біб лі о те ках про тя гом остан ніх деся ти річ спо сте рі га лося най-
більш помітне вдос ко на лення засо бів управ ління інфор ма цією, вве-
дення її в актив ний сус піль ний обіг.

Aкту аль ність пере тво рення біб ліо теч них закла дів з уста нов, які 
вико ну ють винят ково функ цію «скарб ниці знань», на нау кові уста-
нови, які шля хом ство рення від по від них інфор ма цій но-ана лі тич них 
під роз ді лів здатні над а вати необ хідну замов ни кам не лише інфор-
ма ційну, а й ана лі тичну, про гнос тичну інно ва ційну та іншу про дук-
ці ю. Тобто посту пово біб лі о теки, вико рис то ву ючи влас ний знач ний 
нау ко вий та інфор ма цій ний потен ціал, мають пере тво рю ва тися на 
своє рідні «фаб рики думoк», не тільки обслу го ву ючи чита чів, а й на-
д а ючи від по відні інфор ма цій но-ана лі тичні послуги влад ним струк ту-
рам, юри дич ним осо бам, нау ко вцям, заці кав ле ним в отри манні від по-
від ної інфор ма ці ї.

Ін фор ма цій но-ана лі тичні струк тури нау ко вих біб лі о тек у про цесі 
свого роз витку якраз і стали спе ці а лі зо ва ними струк ту рами з вивчення 
інфор ма ції, її обробки й ана лізу і сьо го дні вико ну ють роль посе ред ника 
між маси вами інфор ма ції та корис ту ва чами. Потреба в таких посе ред-
ни ках з роз вит ком сус піль ства стає дедалі акту аль ні шою і не лише для 
науки.

На у кова діяль ність в Україні, як і в усіх інших, зазнає загаль но ци ві лі-
за цій ного впливу і пере бу ває під дією від по від них кон ку рент них сти му-
ля то рів. При цьому одним з істот них фак то рів успіш ної діяль ності у сфері 
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науки стає ефек тив ність, дедалі більш від чутна рег ла мен та ція нау ко вих 
дослі джень у часі. Від бір, ана ліз інфор ма ції за темою дослі джень – це 
зав жди важ лива скла дова нау ко вої роботи, що заби рає значну час тину 
від ве де ного на неї часу.

Отже, зако но мір ною є порушення  питання про роз ви ток нау ко вих 
дослі джень в Укра їні, інтен си фі ка цію нау ко вої діяль ності, удо ско-
на лення її тех но ло гій і насам пе ред – в опе ру ванні інфор ма ці є ю. Ця 
робота, вихо дячи з об’єк тивно існу ю чої нині ситу а ції, пов’я зана з гост-
рою необ хід ністю одер жання прак тично негай них резуль та тів: потре-
бою в інфор ма цій но-ана лі тич ному забез пе ченні про цесу ста нов лення 
нової дер жави, еко но міч них змін у напрямі фор му вання рин ко вої еко но-
міки, від по від ного супро воду демок ра тич них пере тво рень, нових умов 
функ ці о ну вання нації, культури.

У ціліс ному раніше про цесі нау ко вих дослі джень: від бір вихід ної 
інфор ма ції в широ кому роз у мінні, вклю ча ючи вихідні кон цеп ції, ідеї, 
мето дики, фак то ло гіч ний мате ріал, його струк ту ру вання, адап та цію 
до най більш про дук тив ного осмис лення дослід ни ками – усе це за тру-
до міст кістю, рів нем докла дання інте лек ту аль ного ресурсу пере росло 
поняття під го тов чої, допо між ної роботи.

Перша з цих про блем пов’я зана з необ хід ністю осяг нення зрос та ю чих 
обся гів інфор ма ції під особ ли вим кутом зору – нау ко вий ана ліз, мож-
ли вість вико рис тання як бази для нау ко вих дослі джень. Сам факт при-
ско ре ного зрос тання цих обся гів вима гає адек ват ної реак ції: онов лення, 
удо ско на лення мето дів обробки та ана лізу інфор ма ці ї.

Більш тісне спів ро біт ництво нау ко вих колек ти вів з біб ліо теч ними 
закла дами спри я тиме також під ви щенню ефек тив ності нау ко вих дослі-
джень у зв’язку з тим, що сучасні нау кові дослі дження в Укра їні ґрун ту-
ються, як пра вило, на новій інфор ма ці ї.

Eко но міка інфор ма цій ного сус піль ства знач ною мірою орі єн то вана 
на вироб ництво про дук тів інфор ма цій ної та інте лек ту аль ної діяль ності, 
пов’я за ної з вироб ницт вом нових видів інфор ма ції та знань, над ан ням їм 
форми, зруч ної для вико рис тання іншими людьми. Рівень інфор ма ти за-
ції різ них сфер гро мадсь кого життя істотно впли ва тиме насам пе ред на 
науку, освіту, куль туру та керування державою.

У роботі з елект ро нною інфор ма цією важ ли вого зна чення в дина міч-
ному ритмі сучас ності від і грає часо вий фак тор: великі обсяги сус пільно 
зна чущої інфор ма ції вистав ля ються на сай тах Інтер нету на неве ли кий 
про мі жок часу, а потім зні ма ються чи зни ка ють у над рах баз даних 
і втра ча ються для біб ліо теч них закладів. 12–14 жовтня 2004 р. у м. Київ 
Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни імені В. І. Вер надсь кого спільно 
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з Асо ці а цією біб лі о тек Укра їни і радою дирек то рів нау ко вих біб лі о тек 
та інфор ма цій них центрів ака де мій наук – чле нів Між на род ної асо ці-
а ції ака де мій наук було про ве дено Між на родну нау кову кон фе рен цію 
«Біб лі о теки та інфор ма ційні центри в сис темі нау ко вого супро воду сус-
піль них реформ».

На кон фе рен ції було роз гля нуто ком плекс про блем, пов’я за них 
з участю біб лі о тек та інфор ма цій них центрів у реа лі за ції наці о наль ної 
інфор ма цій ної полі тики. Конс та ту ва лося, що віт чиз няні біб лі о теки та 
інфор ма ційні центри Укра їни є потуж ними скла до вими інфор ма цій ної 
інфра струк тури дер жави, їх роз ви ток харак те ри зу ється визна чен ням 
і впро ва джен ням ефек тив них меха нізмів забез пе чення нау ко во-ін фор-
ма цій ного супро воду полі тич них та соці аль но-еко но міч них реформ.

З огляду на необ хід ність акти ві за ції участі біб ліо теч них уста нов та 
нау ко во-ін фор ма цій них центрів у фор му ванні сис теми інфор ма цій ного 
супро воду сус піль них реформ у кра їні, роз витку ана лі тич ного та про гноз-
но-мар ке тин го вого напряму діяль ності біб ліо теч но-ін фор ма цій ної сфери, 
кон фе рен ція реко мен ду вала серед бага тьох інших напря мів діяль нос ті:

1. У напрямі нау ко вого опра цю вання інфор ма цій них ресур сів: ство-
рити інтег ро вану довід ко во-по шу кову сис тему роз криття змісту сукуп-
них фон дів віт чиз ня них нау ко вих біб лі о тек і засо бів наві га ції в гло-
баль них інфор ма цій них мере жах, роз по всю дження та попу ля ри за ції 
від о мос тей про інфор ма ційні ресурси кра їни; роз ви вати кор по ра тивні 
форми ана лі ти ко-син те тич ної обробки інфор ма ції, забез пе чити пов-
ноту від о бра ження в сис темі рефе ру вання віт чиз ня ної нау ко вої літе ра-
тури від о мос тей щодо пуб лі ка цій укра ї нсь ких уче них і фахівців.

2. У напрямі нау ко вих дослі джень і під ви щення ква лі фі ка ції кад-
рів: роз ро бити стра те гію роз витку біб лі о тек та інших центрів доку мен-
таль них кому ні ка цій Укра їни в гло баль ному елект ро нному сере до вищі, 
напря мів фор му вання єди ного нау ко во-ін фор ма цій ного прос тору дер-
жави; орга ні зу вати сис тему без пе рерв ної освіти та під ви щення ква лі фі-
ка ції нау ко во-ін фор ма цій них і біб ліо теч них фахів ців, роз ви вати новітні 
форми навчання (дис тан ційні, модульні тощо).

Не спро мож ність вве дення в обіг сут тє вої час тини гене ро ва ної 
інфор ма ції сто совно навко ли шнь ого світу і про це сів, що від бу ва ються 
в українському сус піль стві, обу мов лює викрив лене уяв лення про дійс-
ність, а за умови роз витку цієї тен ден ції – зрос та ючу неадек ватну реак-
цію сус піль ства на навко лишнє сере до вище. Тому вели чез ного зна чення 
набу ває діяль ність інфор ма цій но-ана лі тич них центрів, які пра цю ють 
саме з вели ким обся гом інфор ма ції і вико ну ють роль уве дення в сус-
піль ний обіг нау ко вих знань.
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Ін фор ма цій но-ана лі тичні служби або центри нази ва ють нині «фаб ри-
ками думок». «Фаб рика думок» – орга ні за ція, інсти тут, кор по ра ція або 
група, що про во дить дослі дження у сфе рах соці аль ної та полі тич ної 
стра те гій, тех но ло гій чи озбро єння. Зазви чай фінан су ється за раху нок 
держ бю джету чи при ват них клі єн тів (Dictionary, 2000). За вислов лю-
ван ням від о мого фахівця з PR-тех но ло гій І. Дрора, «фаб рики думок» – 
вог нища зрос тання, що ство рю ються за раху нок засто су вання без-
пе рерв ного між дис цип лі нар ного нау ко вого мис лення до гли бин ного 
вдо ско на лення про цесу фор му вання полі тики як голо вної спо луч ної 
ланки між вла дою і знанням.

«Фаб рики думок» дають змогу долу чи тися до вирі шення склад них 
загаль но сус піль них про блем людям, яких з тих чи інших при чин не 
влаш то вує робота у тра ди цій них дер жав них, нау ко вих чи полі тич них 
струк ту рах, де вони не зна хо дять пов ного само ви ра жен ня.

Роз ви ток сучас ного дер жав ного управ ління, що базу ється на прин ци-
пах демок ра тії, закли кав до поши рення тех но ло гій орга ні за ції «фаб рик 
думок» перш за все в соці аль ній та еко но міч ній полі ти ках і в полі тиці 
навко ли шнь ого сере до ви ща.

Роз ви ток сучас ної нау ко вої пара дигми впли нув й на ство рення нових 
форм «фаб рик думок», які якісно вико рис то ву ють пов но цінну між дис-
цип лі нарну нау кову думку для гли бо кого поліп шення про цесу напра-
цю вання конк рет них прак тик вирі шення про блем, що поста ють перед 
сус піль ст вом як голо вна спо лучна ланка між вла дою та знанням.

Вве дення в сус піль ний обіг нових нау ко вих знань від бу ва ється мето-
дом пошуку їх в інфор ма цій ному прос торі та ство рення і напов нення 
інфор ма цій них баз. Однак інфор ма ція, добута з вико рис тан ням такого 
методу, може бути успішно вико рис тана для подаль шої діяль ності, проте 
збе рі гає свою корис ність для корис ту вача в обме же них часо вих межах.

Ме тоди, вико рис танi в про цесi ство рення інфор ма цій но-ана лі тич-
ної сис теми, це – лiнгвiстич ний аналiз текстiв, метод кон те нт-ана л iзу, 
а також ком п’ю тернi методи опра цю вання iнфор ма цiї, методи ведення 
баз даних. Вико рис то ву ючи інфор ма ційні дже рела, фахівці інфор ма-
цій но-ана лі тич них під роз ді лів мето дом щоден ного пере гляду вели кого 
масиву різ но ма ніт них (дер жав них, галу зе вих, регі о наль них, нау ко вих 
тощо) сай тів від шу ку ють і ство рю ють нові повід ом лення про роз ви ток 
різ них галу зей знань, нові від криття в науці, вико рис то ву ють ці мате-
рі али при ство ренні баз даних та випуску інфор ма цій но-ана лі тич них 
тема тич них збір ни ків. Ін фор ма ція, роз мі щена на різ них сай тах і опра-
ць о вана фахів цями інфор ма цій но-ана лі тич них під роз ді лів, може бути 
вико рис тана фахів цями бага тьох галузей.
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Так, ціка вим для істо ри ків та архе о ло гів буде повід ом лення, роз мі щене 
11.09.2009 р. на пор талі м. Кіро во град щодо того, що на Ново мир го род-
щині вперше в Укра їні роз ко пали докази існу вання на тери то рії Укра-
їни Стрі лець кої куль тури, які знай шли під час архе о ло гіч них роз ко пок. 
В Укра їні подібна зна хідка вияв лена вперше. А обго во рення існу вання 
у світі «фаб рик думок» викли кало появу в березні 2009 р. пер шої подіб ної 
струк тури в Укра їні в м. Дніп ро пет ровськ. Вона була ство рена в межах 
діяль ності полі тич ної асо ці а ції «Праг немо змін». Як зазна чив пре зи дент 
асо ці а ції «Праг немо змін» К. Бон да ренко, одне зі своїх пер шо чер го вих 
завдань учас ники «фаб рики думок» вба ча ють у вирі шенні про блем міс це-
вого само вря ду вання. Перше замов лення на про ектну роз робку «фаб рика 
думок» уже одер жала від фонду «Наш дім – Дніп ро пет ровськ».

Ві ді бра ний фахів цями мате ріал може бути вклю че ний до різ них баз 
даних, щоб потім його могли вико рис тати користувачі інфор ма ції різ них 
галу зей. Так, напри клад, повід ом лення про те, що в Дніп ро пет ровську 
ство рено нау ко во-дос лід ний центр, де визна ча ти муть наяв ність ген но-
мо ди фі ко ва них орга ніз мів у про дук тах рос лин ного та тва рин ного вироб-
ництва (центр роз по чав свою роботу 11 вересня 2009 р. на базі Дніп ро-
пет ровсь кого дер жав ного аграр ного уні вер си те ту), вмі щено в бази даних 
«Нау ка», «Регі о ни» та «Е ко но мі ка». Вище на ве дене повід ом лення з Кіро-
во града вмі щено в бази даних «Нау ка» та «Регі о ни», а щодо дніп ро пет-
ровсь кої «Фаб рики думок» – до баз «Нау ка», «Регі о ни» та «Полі ти ка».

Ві ді брані фахів цями з інфор ма цій них дже рел та зібрані в бази даних 
мате рі али уза галь ню ються та вико рис то ву ються для подаль шого 
випуску ана лі тич них збір ни ків різ ної тема тики. Бюле тень мате рі а лів 
«Шляхи рефор му вання української нау ки», що випус ка ється Служ бою 
інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення (СІАЗ) НБУВ (струк ту рою, 
пев ною мірою у своїй діяль ності подіб ною до «фаб рик дум ки»), дає 
змогу фахів цям озна йо ми тися з про це сами, що від бу ва ються в нау ко-
вому сере до вищі кра їни та зару біжжя як зага лом, так і в окре мих галу-
зях науки.

Якщо кіль кість пуб лі ка цій на певну тему обме жена, для повні шого 
напов нення баз даних вико рис то ву ються пошу кові сис теми. До бази 
даних вклю чено також про гнозні мате рі али. Напри клад, повід ом лення 
про наступні нау кові кон фе рен ції, сім по зі уми чи з’їзди нау ко вців заці-
кав лять фахів ців. Як повід ом ляє офі цій ний сайт м. Ялта, з 28 вересня 
по 3 жовтня в Ялті від бу лася кон фе рен ція «IT service & security man-
agement-2009. Управ ління ІТ – учора, сьо го дні, завт ра». У кон фе рен ції 
брали участь пред став ники орга нів влади, дер жав них і комер цій них 
під при ємств, орга ні за цій, буді вель них ком па ній, фірм роз роб ни ків та 
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поста чаль ни ків сучас ного теле ко му ні ка цій ного облад нання і про грам-
ного забез пе чення. Без пе речно, вмі щення такого повід ом лення до бази 
даних про гноз них мате рі а лів зумовить заці кав ле ність фахів ців від по-
від них галузей.

Ве ли кий попит на резуль тати діяль ності інфор ма цій но-ана лі тич них 
служб спри чи нив їх знач ний роз ви ток і появу від по від них служб у бага-
тьох струк ту рах. Зараз такі під роз діли з’яв ля ються в дер жав них адмі-
ніст ра ціях, мініс терст вах, інфор ма цій них аге нтст вах, бага тьох орга-
ні за ціях. Інфор ма цій но-ана лі тичні служби забез пе чу ють якісно новий 
рівень управ лінсь кої діяль ності в дер жаві, коли вели кого зна чення 
набу ва ють питання вироб лення стра те гій роз витку, про гнозні роз ра-
хунки, моде лю вання орга ні за цій них струк тур, між га лу зе вих пере хрес-
них від но син, меха ніз мів фінан су вання, а також інфор ма ційна полі тика 
і широка гро мадська участь в обго во ренні важ ли вих про блем. Вони 
забез пе чу ють значне роз ши рення кіль кості джерел та обся гів інфор ма-
ції, що береться до уваги при при йн ятті рішень.

У вересні поточ ного року від бу лася пре с-кон фе рен ція «Роль науки та 
інно ва цій в подо ланні сві то вої еко но міч ної кри зи», у межах діяль ності 
Комі тету ВР з питань науки та освіти, в якій також узяли участь міністр 
еко но міки Укра їни, ака де мік НАНУ Б. Да ни ли шин, дирек тор Інсти туту 
еко но міки та про гно зу вання НАН Укра їни, ака де мік НАНУ В. Ге єць, 
дирек тор Інсти туту сві то вої еко но міки і між на род них від но син НАНУ, 
ака де мік НАН Укра їни Ю. Пахомов.

На клю чо вій ролі науки та інно ва цій у подо ланні сві то вої еко но міч ної 
кризи наго ло сив голова Комі тету Вер хов ної Ради Укра їни з питань науки 
і освіти, про фе сор В. По ло хало. Він зазна чив, що в Укра їні, почи на ючи 
з 90-х років мину лого сто ліття, закріп лю ються тен ден ції до тех но ло-
гіч ного від ста вання від роз ви ну тих країн світу та зни ження кон ку рен-
тосп ро мож ності її наці о наль ної еко но міки. «Спо ді вання на те, що при-
ва ти за ція та рин ко вий меха нізм авто ма тично забез пе чать модер ні за цію 
еко но міки через вклю чення інно ва цій них фак то рів, – не справ ди лися. 

В Укра їні пере важна біль шість при ват них під при ємств не реко нст-
ру йо вано, не модер ні зо вано, тому вони й вияви лися некон ку рен то спро-
мож ними на сві то вих рин ках, що з усією оче вид ністю під твер ди лося під 
час нині шньої сві то вої еко но міч ної кри зи», – ска зав він. З цим пого дився 
Б. Да ни ли шин, який зазна чив, що «криза довела: щоб бути кон ку рен-
тосп ро мож ними, необ хідно під три му вати попит на віт чиз няні нау кові 
роз робки та сти му лю вати їх впро ва дження в наці о наль ній еко но мі ці».

Під час пре с-кон фе рен ції учас ники озву чили конс трук тивні шляхи 
вирі шення про блем них питань реа лі за ції в Укра їні інвес ти цій ної 
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полі тики і стра те гі ї.Пер шо чер го вими кро ками були визна чені такі: ство-
рення кон ку рен тосп ро мож ної сис теми гене ру вання знань; фор му вання 
інно ва цій ної інфра струк тури та сис теми транс феру тех но ло гій; роз-
ви ток сис теми управ ління інте лек ту аль ною влас ністю; сти му лю вання 
попиту на інно ва ції та інтег ра ція нау ко во-тех но ло гіч ного потен ці алу 
кра їни у сві тове гос по дарст во.

«Криза в сус піль них вимі рах» – щотиж не вий дода ток до жур налу 
«Укра їна: події, факти, комен та рі», що вида ється СІА З НБУВ на основі 
уза галь не ної від і бра ної з бага тьох дже рел інфор ма ції  з метою над ати 
корис ту ва чам дані щодо про блем еко но міч ної, фінан со вої, сус піль ної 
кризи в Укра їні та світі, про мож ливі шляхи її подо лан ня.

Та ким чином, нині роль інфор ма цій но-ана лі тич них під роз ді лів може 
тільки зрос тати і набу вати біль шої затребуваності в сус піль стві. Такі 
під ро з діли мають вра хо ву вати досвід інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль-
ності, нако пи че ний на різ них рів нях – дер жав ному, галу зе вому, регі о-
наль ному, кор по ра тив ному, а також новітні досяг нення у сфері нау ко вих 
роз ро бок і тех но ло гій. Потрібно також вве дення нових дже рел інфор ма-
ції та попов нення існу ю чих з метою забез пе чення постій ного уточ нення 
і роз ши рення інфор ма цій ної бази; удо ско на лення опе ра тив ного ана лізу 
інфор ма ції; збіль шення рет ро спек тив ного ана лізу інфор ма ці ї.

Отже, ста нов лення інфор ма цій ного сус піль ства обу мов лює під ви-
щені вимоги до побу дови ефек тив ної сис теми вза є мо дії науки, освіти 
та вироб ництва, роз витку інно ва цій ної діяль ності вищих навчаль них 
закла дів, насам пе ред з питань під го товки управ лінсь ких кад рів, пере-
орі єн та цію про грам їх під го товки на між на родні стан дар ти.

Біб лі о теки як сус пільні інфор ма ційні центри ста ють також центрами 
пере до вого досвіду, нау ко вої думки, про світ ництва та освіти для всіх 
кате го рій гро ма дян, які вико рис то ву ють сучасні інфор ма ційні тех но ло-
гії як важ ли вий еле мент свого спо собу життя.

Ді яль ність же інфор ма цій но-ана лі тич них служб біб лі о тек стає дедалі 
затре бу ва ні шою при під го товці інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а лів 
для роз робки дослід них про ек тів, нау ко во-тех ніч них про грам, реа лі за-
ції гран то вих тем тощо.

За раз в Укра їні наби рає обер тів про цес кон со лі да ції регі о наль них еліт. 
Кре а тивні групи, очо лю вані від о мими вче ними, впев нені у своїй спро-
мож ності запро по ну вати Укра їні нау ко вий і сис тем ний шлях подо лання 
полі тич них та сус піль них про блем. Під час бага то чи сленних круг лих сто-
лів, що від бу лися остан німи міся цями, пред став ники інте лі ген ції обго во-
рю вали ситу а цію, що скла лася в полі тич ному та еко но міч ному житті кра-
їни. У про цесі «моз ко вих атак» екс перти, полі то логи, еко но місти дійшли 



висновку, що полі тич ний про цес в Укра їні не під да ється нау ко вому ана-
лізу. Виникла ідея – нау кова та ділова еліта має сама ство рю вати полі-
тику. Цього разу пла ну ється ство рити саме елі тар ний рух, від кри тий для 
всіх, хто здат ний на кре а тивну діяль ність в ім’я нації та держави.

Немає сум ні вів у тому, що подіб ним новост во рен ням будуть украй 
потрібні ана лі тичні роз робки нау ко вців сус піль но-по лі тич ної, еко но-
міч ної, полі то ло гіч ної, істо рич ної та інших галу зей, а отже, діяль ність 
інфор ма цій но-ана лі тич них служб, які постійно від слід ко ву ють та 
можуть транс фор му вати ідеї та про блеми в конк ретні про по зи ції, про-
по ну вати конс трук тив ний форум для обміну дум ками між клю чо вими 
сто ро нами у вирі шені того чи іншого питання, набу ва тиме дедалі біль-
шої ваги.
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 Е лектронні  рес урси  в і нформ а ці йному  с уп р оводі 
науково ї д ія л ьності 

У статт і  дає ться х ара ктерис тик а еле кт р он ного ресу рсу н аук ових біблі отек, 
роль біблі от е чних  закладів у виріш енні проблеми  вв ед е ння наці о нальн ого 
і нформа ц і йн ого ресу рс у  у  світовий  і нформаці йний про стір. А  н ал ізують с я особ-
ли вості роз в и тк у науковог о  ел е ктрон ного серед овища в Україні і сві ті .

 Нова елект ро нна ф ор м а  збереження і нфо рм ації та міжн ародна мере-
ж а Інтернет від крили  нові  мо жл и вості для п ер едачі і нфо рм а ції, що в ідо-
бразилось на роботі б іб лі оте чних уста нов. При цьому  ви ко ристання н ай -
н овіших комп’ютерних технол о гій і засо бі в т елеком уні ка ц ійн-
ог о  з в’язк у  стає  на й важ ливішим  с тр ат егічним р ес ур сом для б іл ь ш 
 ефекти вного залучення біблі о теч но-інфор ма ц ійного поте нц іал у до 
 н ауков ог о, сусп іл ьн ого і к ул ьт ур ного обі гу . В нових  ум овах б іб лі-
отеки збе ре гли свої  тр адиційні ф орми робот и  з  чи тачам и з використа-
нням пап е р ових картко вих катал о гів і кар то те к, з ви-д ачею літерат ури 
в дру ко ван ом у  вигляд і.  А ле разо м з картков ими  з’явилис ь  е лектронні 
каталоги і к артотеки, а разом з кни госховищами дру ко в аної проду кції 
в б іб л іотеках  ак тивно с тв о рюю ться е л ект ронні б аз и дан их ,  я кі міст ят ь 
 ста тті, дисертаці ї,  книги,  тема т ичні к ол екції. Вико ристання елект рон-
них н осіїв інформації від б ива ється н а  всі х процесах  біб ліоте чної робо-
ти ,  з  мін илися  пр оцеси введ е нн я і нформа ції для її збер еж ен ня , зчиту-
в анн я та  зд і йс нення по-ш ук у  в інфор мац ій них маси вах, у  по ряд кування, 
с  ор т ув анн я і кат ало г ізаці ї .

Сучасні  інформаційні  те хноло гії в ідк ри вають більше можливо-
стей  дл я інформаційно ї п ідтримки наукових досліджень. В якісному 
інформаційному обслуговуванні зацікавлені всі, хто займається нау ко-
вою і осві тньою діяль ністю: нау ко вці, педа го гічні пра ців ники, дослід-
ники, сту де нтська молодь. Про цес вико рис тання елект ро нних носіїв 
біб лі о те ками роз ви ва ється та поглиб лю є ться. В епоху Інтер нету про-
цеси нау ко вої кому ні ка ції зазнали ради каль них змін, з’яв и лась мож ли-
вість отри му вати інфор ма цію в режимі онлайн.

Елект ро нний ресурс, який вико рис то ву ється нау ко вцями, дуже неод-
но рід ний, част ково він зби ра ється та впо ряд ко ву ється біб лі о те ками, 
част ково фор му ється в мережі Інтер нет. Елект ро нний ресурс, який 
упо ряд ко ву ють біб лі о теки, можна умовно роз ді лити на кілька бло ків: 
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елект ро нні ката логи; літе ра туру в елект ро нному вигляді, яка, власне, 
є час ти ною біб ліо теч ного фонду (оциф ро вані книги, статті, руко пи си); 
під пис ний елект ро нний ресурс між на род них дже рел, доступ до якого 
забез пе чує біб лі о тека; віт чиз няна нау кова пері одика тощо. Нау ко вий 
елект ро нний ресурс в інтер нет-се ре до вищі, що фор му ється поза біб-
ліо теч ною мере жею, пере д у сім пода ний на сай тах нау ко вих уста нов та 
орга ні за цій, загаль них та вузь ко спе ці а лі зо ва них сай тах нау ко вого спря-
му вання, пред став ле ний елект ро нними біб лі о те ками таких вели ких 
інтер нет-ком па ній як Google, Yahoo, Microsoft тощо.

Більше ніж пів тора деся ти річчя фор мує свій елект ро нний ресурс 
Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. Одним з клю-
чо вих завдань НБУВ є фор му вання наці о наль ної елект ро нної біб лі о теки, 
дер жав ного депо зи та рію елект ро нних видань та елект ро нних вер сій 
дру ко ва них видань, коор ди на ція робіт з пере ве дення біб ліо теч них фон-
дів на папе ро вих носіях в елект ро нну форму. На сьо го дні біб лі о те кою 
здійс нено над зви чайно велику роботу зі ство рення елект ро нного пошу-
ко вого апа рату. Так, елект ро нні ката логи та кар то теки міс тять 3,5 млн 
біб ліо гра фіч них запи сів, зок рема, функ ці о нує елект ро нний ката лог біб-
лі о теки; дев’ять спе ці а лі зо ва них ката ло гів і кар то тек, роз по чато ска ну-
вання алфа віт ного гене раль ного ката логу. Ство рено загаль но дер жавну 
рефе ра тивну базу даних «Укра ї ніка нау ко ва» (301 тис. запи сів).

Лі те ра тура в елект ро нному вигляді згру по вана в елект ро нний 
фонд (64 тис. доку мен тів) та в 16 тема тич них та видо вих зібрань пуб лі-
ка цій. Це статті з жур на лів і збір ни ків, моно гра фії, авто ре фе рати дисер-
та цій. Важ ливо й те, що доступ до цього елект ро нного масиву інфор ма-
ції читачі можуть здійс ню вати як через ком п’ю тери в залах біб лі о теки, 
так і через мережу Інтер нет, зайшовши на сайт НБУВ.

На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого активно 
реа лі зує про екти доступу до сві то вої і віт чиз ня ної нау ко вої інфор ма ції 
в елект ро нному вигляді. Біб лі о тека є актив ним учас ни ком різ них між-
на род них про ек тів щодо доступу до онлай но вих нау ко во-ін фор ма цій-
них ресур сів, здійс ню ючи орга ні за цію під писки на деякі сві тові елект-
ро нні ресурси для мережі ака де міч них біб лі о те к. Під ви щення цін на 
зару біжну пері одику значно усклад нило попов нення цими видан нями 
фон дів НБУВ і біб лі о тек нау ко вих уста нов про тя гом кіль кох деся ти-
річ. У зв’язку з цим НБУВ разом з Інфор ма цій но-біб лі о теч ною радою 
НАНУ іні ці ю вали про ект поста нови пре зи дії НАНУ «Про орга ні за-
цію мере же вого інфор ма цій ного забез пе чення нау ко вих дослі джень» 
(№ 96 від 5.04.2007 р.), згідно з яким НБУВ як голо вний заклад зі ство-
рення ака де міч них онлай но вих нау ко во-ін фор ма цій них ресур сів,
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має над а вати послуги мере же вого доступу до ресур сів про від-
них сві то вих поста чаль ни ків нау ко вої інфор ма ції уста но вам 
НАНУ. Так, у 2009 р. НБУВ над а вала мож ли вість чита чам пра цю-
вати з нау ко вою елект ро нною біб лі о те кою на плат формі Science-
Direct (24 тема тичні колек ції, що міс тять понад 2 тис. жур на лів видав-
ництва Elsevier); жур на лами аме ри кансь ких нау ко вих това риств; пов-
но текс то вою базою даних ком па нії EastView «Цент раль ная пре сса 
Рос си и», ресур сами EBSCOhost. Ста тис тика вико рис тання під пис них 
інфор ма цій них ресур сів за 2008 р. свід чить про те, що 75  % уста нов 
НАН Укра їни активно пра цю вали з ресур сом, а 44  % істотно покра-
щили показ ники їх вико рис тання порів няно з попе ре днім роком [1].

На увагу заслу го вує про ект «Нау кова пері одика Укра ї ни», роз мі ще ний 
на сайті НБУВ, який гаран тує від кри тий доступ до резуль та тів нау ко-
вих дослі джень, про ве де них за раху нок держ бю джету. Реа лі за ція про-
екту сприяє зміц ненню інфор ма цій ної бази для під тримки інно ва цій ної 
діяль ності, вклю ченню наці о наль них ресур сів до між на род ної сис теми 
нау ко вих елект ро нних кому ні ка цій, фор му ванню пози тив ного імі джу 
укра ї нсь кої науки. Ство рення архіву визна чено нака зом Вищої атес та-
цій ної комі сії і НАН Укра їни «Про затвер дження Порядку пере да вання 
елект ро нних копій пері одич них дру ко ва них нау ко вих видань на збе-
рі гання до Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го». 
У 2009 р. нау ко во-ви дав ни чою радою НАНУ разом зі спів ро біт ни ками 
НБУВ роз роб ле ний дого вір про пере да вання елект ро нних копій нау ко-
вого пері одич ного видання, в якому зазна ча ється, що уста но ва-ви да вець 
нау ко вого пері одич ного видання сама визна чає тер мін затримки пред-
став лення елект ро нної вер сії видання у від кри тому доступі Інтер нет. 
На сьо го дні від бу ва ється фор му вання пов но текс то вої скла до вої пор-
талу, елект ро нний архів міс тить бли зько 1 тис. укра ї нсь ких нау ко вих 
пері одич них та про дов жу ва них видань, заснов ни ками та видав цями 
яких є нау кові та освітні заклади Укра їни. Про ект досить моло дий, архів 
від кри ває доступ до мате рі а лів 2007–2009 рр. [2–4].

Над ство рен ням елект ро нного про дукту пра цює і Служба інфор-
ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної влади Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (СІАЗ). Діяль ність 
Служби спря мо вана на забез пе чення інфор ма цій них потреб корис ту ва-
чів цілого ряду замов ни ків, силами СІАЗ готу ються огляди опе ра тив-
ної інфор ма ції про події в полі тич ному, соці аль но-еко но міч ному, нау-
ко вому житті. Зок рема, Служба готує цікаві й інфор ма тивні щомі сячні 
випуски «Шляхи рефор му вання укра ї нсь кої нау ки», в яких опе ра тивно 
і сис те ма ти зо вано пода ється фак тич ний мате ріал про роз ви ток науки 
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в Укра їні і світі. Для під го товки вико рис то ву ються укра ї нські та зару-
біжні сайти нау ко вого спря му вання, дру ко вана про дук ці я. На сто рін ках 
елект ро нного видання зібра ний мате ріал про спів ро біт ництво нау ко-
вих і влад них струк тур, між на родне спів ро біт ництво та досвід рефор-
му вання в нау ко вій сфері, допо могу науки вироб ництву, основні події 
в нау ко вому житті Укра їни тощо.

НБУВ, будучи однією з най біль ших біб лі о тек у кра їні і маючи фонд 
15 млн оди ниць, є нау ко во-дос лід ним центром і базо вою орга ні за-
цією для біб лі о тек нау ко во-дос лід них уста нов сис теми Ака де мії наук 
Укра їни, здійс нює мето дичну і коор ди на ційну роботу. До складу біб-
ліо теч но-ін фор ма цій ної мережі НАНУ на сьо го дні, крім НБУВ, вхо-
дять Львівська наці о нальна нау кова біб лі о тека ім. В. Сте фа ника, понад 
100 біб лі о тек і 70 інфор ма цій них під роз ді лів нау ко во-дос лід них закла-
дів. Вирі шальна роль в орга ні за ції і коор ди на ції біб ліо теч но-ін фор ма-
цій ної роботи нау ко вих уста нов нале жить Інфор ма цій но-біб лі о теч-
ній раді НАН Укра їни (ІБР) – постій но  ді ю чому органу пре зи дії НАН 
Укра їни, який кури рує біб ліо теч но-ін фор ма ційну сис тему всіх закла-
дів Ака де мії наук. З 2003 р. голо вою ІБР був при зна че ний гене раль ний 
дирек тор НБУВ, ака де мік НАНУ О. С. Они щенко, завдяки зусил лям 
якого, як під крес лив пре зи дент НАН Укра їни Б. Є. Па тон, НБУВ рішуче 
розпочала реа лі за цію стра те гії роз витку біб ліо теч но-ін фор ма цій ної 
справи на основі фор му вання інтег ро ва них елект ро нних інфор ма цій-
них ресур сів [5,6].

У мето дич ній діяль ності НБУВ орі єн ту ється на спів ро біт ництво з біб-
лі о те ка ми-лі де рами як з голо вними центрами у сфері інфор ма цій них тех-
но ло гій і кому ні ка цій, якими на сьо го дні є біб лі о теки Інсти туту фізики 
напів про від ни ків, Інсти туту біо ло гії пів ден них морів імені О. О. Ко-
ва левсь кого, Голо вної аст ро но міч ної обсер ва то рі ї. Зок рема, біб лі о тека 
Інсти туту біо ло гії пів ден них морів спів пра цює з між на род ними орга-
ні за ці ями морсь кої і вод ної тема тики і є чле ном Євро пейсь кої асо ці а ції 
біб лі о тек і інфор ма цій них центрів у галузі морсь ких наук (EURASLIC), 
є регі о наль ним тре ні нг-цент ром. У 1999 р. біб лі о тека отри мала грант 
Між на род ного фонду «Від ро джен ня» на вико нання про екту «Ство рення 
центру щодо орга ні за ції доступу до інфор ма цій них ресур сів Інтер-
нет і поши ренню електрон них пуб лі ка цій у сфері охо рони навко ли ш-
нь ого сере до вища і про блем еко ло гії серед біб лі о тек і гро мадсь ких орга-
ні за цій Криму і Укра ї ни» [7].

В Інсти туті фізики напів про від ни ків як базо вої орга ні за ції
укра ї нсь кого від ді лення Між на род ного спів то ва риства з оптичної 
тех ніки (SPIE) і Укра ї нсь кого від ді лення між на род ного това риства 
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дисп лей ної тех ніки (SID), ство рена біб лі о тека праць цих това риств, яка 
міс тить 4 тис. томів і 100 ком па кт-дис ків, повні зібрання мате рі а лів усіх 
між на род них кон фе рен цій з оптич ної тех ніки і дисп лей них тех но ло гій.

На у кові біб лі о теки інсти ту тів біо ло гії пів ден них морів, фізики, 
елект ро зварки, моно крис та лів, бота ніки, Голо вної аст ро но міч ної обсер-
ва торії, Морсь кого гід ро фі зич ного інсти туту тощо мак си мально залу-
ча ють мере жеві елект ро нні ресурси, орга ні зо ву ють свою роботу як 
сучасні інфор ма ційні центри. У біб ліо теч но-ін фор ма цій ній мережі 
НАНУ поши рю ється прак тика спів праці з між на род ними асо ці а ці ями 
різ них галузей та вико рис тання фон дів суміж них за про фі лем уста нов 
[6].

Прин ци пово новою фор мою впо ряд ку вання і збе ре ження інфор ма ції 
є роз мі щення нау ко вих мате рі а лів у від кри тому доступі у вигляді від-
кри тих архі вів. Тра ди ційно тер мін «відк ри тий доступ» у біб ліо теч ній 
справі озна чає мож ли вість чита чів вільно брати книги з фонду, але тут 
йти меться про без кош тов ний доступ до нау ко вої інфор ма ції в елект ро-
нному онлай но вому сере до ви щі.

Від кри тий доступ (Open Access; ВД) – це «віль ний опе ра тив ний і ста-
біль ний доступ до пов ного тексту нау ко вих мате рі а лів через Інтер нет». 
Від мін ністю цієї форми роз по всю дження мате рі а лів є також від сут ність 
обме жень щодо вико рис тання інфор ма ції за наці о наль ною, гео гра фіч-
ною та від ом чою озна ко ю. ВД здійс ню ється в різ них фор мах, серед 
яких – видання без кош тов них елект ро нних жур на лів, без кош тов ний 
доступ до пуб лі ка цій у комер цій них базах даних, ство рення від кри-
тих архі вів, за умови, що нау ко вець осо бисто роз мі щує інфор ма цію 
в мережі [8].

Між на род ний рух за мож ли вість роз мі щення мате рі а лів у ВД бере свій 
поча ток у 90-х роках. Так, у 1998 р. аме ри канські біб лі о теки об’єд на лись у 
кон сор ціум, висту пивши з іні ці а ти вою ство рення Коа лі ції нау ко вих 
видань і ресур сів (Scholarly Publishing and Academic Resources Coali-
tion – SPARC). Сам факт об’єд нання біб лі о тек у кон сор ціум був обу мов-
ле ний насам пе ред необ хід ністю знайти мож ли вості для під писки на 
дорогу нау кову пері одику, адже колек тивна під писка значно заоща джу-
вала кошти для кож ного окре мого члена орга ні за ці ї. Також SPARC про-
во дила велику роботу щодо захисту прав і фінан со вих інте ре сів авто-
рів-на у ков ців; кон суль та ції, щоб навчити авто рів під пи санню дого во рів 
з видав ницт вами нау ко вих жур на лів з метою збе регти авто рське право 
та право роз мі щу вати копії ста тей на пер со наль них сай тах в Інтер неті. 
Піз ніше SPARC почала сама вида вати нау кові жур нали як аль тер на тиву 
вже існу ю чим комер цій ним, здійс ню вала допо могу жур на лам нау ко вих 
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това риств. Зусил лями коа лі ції була ство рена база даних нау ко вих ста-
тей BioOne, почали вихо дити «Інфор ма цій ний бюле тень» та ново стій-
ний бюле тень «SPARC e-news», запра цю вав форум. До аме ри кансь ких 
біб лі о тек досить швидко при єд на лись уні вер си тетські й нау кові біб лі о-
теки Європи, які на сьо го дні мають своє Євро пейське від ді лення у Лон-
доні (SPARC Europe) [8].
Між на родна спіль нота заяв ляє про необ хід ність ВД, роз роб ля-

ється від по відна між на родна доку мен та ція, яка визна чає стан дарти 
ство рення, упо ряд ку вання і функ ці о ну вання від кри тих архі вів. 
З 2002 р. до 2008 р. було при йн ято п’ять між на род них доку мен тів, які 
заяв ляли про необ хід ність запро ва дження від кри того доступу до нау ко-
вої інфор ма ці ї. Вони зобо в’я зу вали осві тнь о-на у кові та ака де мічні уста-
нови ство рю вати елект ро нні схо вища (архіви, біб лі о те ки) від кри того 
доступу до нау ко вих пуб лі ка цій і елект ро нні нау кові жур нали, а нау ко-
вців, від по від но, – само ар хі ву вати раніше над ру ко вані статті в цих архі-
вах. Ця іні ці а тива була під три мана на рівні дер жав ного зако но давства 
та від по від них рішень нау ко вих гро мад у бага тьох кра ї нах. У грудні 
2005 р. Вер ховна Рада Укра їни ухва лила Поста нову «Про Реко мен да ції 
пар ла ме нтсь ких слу хань з питань роз витку інфор ма цій ного сус піль ства 
в Укра ї ні», в якій від кри тий доступ назва ний одним з пріо ри те тів роз-
витку інфор ма цій ного сус піль ства в Укра їні, зазна ча ється необ хід ність 
«забез пе чення від кри того без кош тов ного інтер нет-дос тупу до ресур сів, 
ство ре них за раху нок кош тів Дер жав ного бюджету Укра ї ни». Із січня 
2007 р. про во диться робота щодо запро ва дження від кри того доступу до 
дослі джень, що фінан су ються за раху нок держ бю джету [9].

Ко ристь від онлай но вої інфра струк тури поля гає в тому, що вона 
забез пе чує пере тво рення при ват них від кри тих архі вів у єди ний про фе-
сій ний інфор ма цій ний прос тір (що перед ба чає загаль ний пошук та наві-
га цію), а також надає нау ко вцям різ но ма нітні засоби для зміс тов ного 
вико рис тання нако пи че них у про фе сій ному інфор ма цій ному прос торі 
нау ко вих мате рі а лів.

Іні ці а тива ство рення ВД набула досить широ кого роз по всю дження. На 
сьо го дні від криті елект ро нні архіви вже ство рені і роз ви ва ються в інте-
ре сах нау ко вого спів то ва риства. Пара лельно кілька сві то вих орга ні за-
цій ведуть реєстр архі вів ВД, зок рема, Лундсь кий уні вер си тет (Шве ція), 
Нот тин гемсь кий та Саут гемп тонсь кий уні вер си тети (Вели ко бри та нія). 
За даними реєстру Саут гемп тонсь кого уні вер ситету, у світі нара хо-
ву ється вже понад 1300 від кри тих архі вів у 41 кра їні світу. У цьому 
пере ліку кра ї ни-члени СНГ пред став лені більше ніж 30 елект ро нними 
схо ви щами з від кри тим досту пом, Укра їна – сімома архі вами, серед 
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яких репо зи та рії Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого, Наці о наль ного уні вер си тету «Киє во-Мо ги лянська ака де мі я», 
Інсти туту біо ло гії пів ден них морів НАНУ, Інсти туту про грам них сис-
тем НАНУ, Хар ківсь кої наці о наль ної ака де мії місь кого гос по дарства, 
Львівсь кого наці о наль ного уні вер си тету ім. І. Франка, Жито мирсь кого 
дер жав ного уні вер си тету [11, 8].

Вве дення інфор ма ції до ВД здійс ню ється кіль кома шля хами: через 
архі ву вання мате рі а лів нау ко вцями влас но руч або за допо мо гою моде-
ра тора веб-сайту нау ко вої уста нови, де пра цює нау ко вець, а також через 
роз мі щення ста тей в елект ро нних жур на лах від кри того доступу.

На сьо го дні у сві то вих від кри тих архі вах збе рі га ється понад 20 млн 
оди ниць інфор ма ції, де, крім дру ко ва них ста тей та моно гра фій, архі-
ву ються також статті ще ненад ру ко вані, бака ла врські, магіс терські, 
док торські дисер та ції, навчальні мате рі али, архівні та музейні об’єкти 
тощо. Ці нау кові циф рові колек ції дають змогу опе ра тивно пра цю вати 
з доку мен тами. Серед ліде рів у ство ренні репо зи та ріїв – США, Вели ко-
бри та нія, Німеч чина. Понад 80  % кон тенту репо зи та ріїв пред став лено 
анг лійсь кою мовою, яка є домі ну ю чою для нау ко вої кому ні ка ці ї. Укра-
ї нській мові належить до 1  % в загаль ному масиві доку мен тів ВА [12].

Слід відзначити, що елект ро нна форма збе ре ження інфор ма ції може 
не тільки над ати додат кові зруч ності і набли зити інфор ма цію до корис-
ту ва ча-на у ковця, але й стати сер йоз ною пере шко дою та бар’є ром для 
отри мання інфор ма ці ї. І тут варто заува жити, що дуже акту аль ним 
зали ша ється питання не тільки під ви щення ква лі фі ка цій ної під го-
товки біб ліо теч них пра ців ни ків, але й при ді лення доста тньої уваги 
в опа ну ванні ком п’ю тер ної тех ніки і набуття нави чок роботи з елект-
ро нним ресур сом нау ко вцями. Згідно з даними соці о ло гіч ного дослі-
дження 2007 р., про ве де ного серед укра ї нсь ких нау ко вих пра ців ни ків, 
існує чітка залеж ність актив ності вико рис тання ком п’ю тера від віку 
рес пон дента: чим старші нау ко вці, тим менше серед них тих, хто корис-
ту ється елект ро нними дже ре лами, у най мо лод шій групі нау ко вців (до 
30 р.) ком п’ю те ром корис ту ються усі рес пон денти. За віко вими кате го-
рі ями ця ста тис тика є такою: 31–40 років – 93  %, 41–50 років – 86  %, 
51–60 років – 81  %, старші 60 років – 55  %. Звер тає на себе увагу більш 
низь кий рівень вико рис тання ком п’ю те рів у сек ції сус піль них наук, 
у групі док то рів наук. Молоді нау ко вці час тіше за інших вико рис то ву-
ють ком п’ю тер для роботи в мережі Інтер нет (у групі спів ро біт ни ків до 
30 років – 74  %, а після 60 років – 57  %). Най час тіше Інтер нет вико рис-
то ву ють для пошуку нау ко вої інфор ма ції і для елект ро нної пошти, най-
менше – для роз мі щення влас ної нау ко вої інфор ма ції (7  % заві ду ю чих 
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від ді лами і 8  % нау ко вих спів ро біт ни ків). Це свід чить про недо стат ній 
рівень вико рис тання укра ї нсь кими нау ко вцями нових кому ні ка цій них 
засо бів для друку резуль та тів своєї нау ко вої діяль ності. Можна лише 
спо ді ва тися, що за кілька років, що минули після про ве дення цього соці-
о ло гіч ного опи ту вання, ситу а ція дещо змі ни лася на краще.

Се ред при чин вище ви кла де ного: фінан со во-тех нічні (від сут ність 
сайту нау ко вої уста нови або осо бис того сайту нау ко вця та брак кош-
тів для забез пе чення тех ніч них умов); про фе сійні (від сут ність нау-
ко вих резуль та тів, які можна було б пред ста вити нау ко вій спіль ноті 
насамперед зару біж ній); мовні (у нау ко вому сере до вищі дуже повільно 
поши рю ється прак тика пере кладу зві тів або ста тей на анг лійську мову); 
пси хо ло гічні (час тина нау ко вців з обе реж ністю роз мі щує резуль тати 
своєї нау ко вої діяль ності в мережі Інтер нет через неуре гуль о ва ність 
питань авто рсь кого права) [13].

Отже, елект ро нний ресурс в інфор ма цій ному забез пе ченні нау ко вих 
дослі джень – це нова сто рінка в роз витку сві то вої науки і біб ліо теч ної 
діяль ності. Інфор ма ційне забез пе чення в сучас них умо вах змі ню ється 
та набу ває нових форм, а інфор ма цій ний ресурс уріз но ма ніт ню є ться. За 
нових умов біб лі о теки докла да ють зусиль не тільки для того, щоб збе-
регти, сис те ма ти зу вати та зорі єн ту вати читача у вели чез них маси вах 
дру ко ва ної про дук ції, але й активно пра цю ють в елект ро нному сере-
до вищі, вико рис то ву ючи мож ли вості внут рі шнь о-біб лі о теч ної елект-
ро нної мережі та сві то вої мережі Інтер нет. У нових умо вах біб лі о тека 
займає активну пози цію, допо ма га ючи нау ко вому спів то ва риству в упо-
ряд ку ванні елект ро нних маси вів, про що свід чить досвід ство рення від-
кри тих архі вів та видання неко мер цій них елект ро нних жур на лів, що 
транс фор мує уяв лення про роз ви ток нау ко вої кому ні ка ції в цілому.
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УДК 021.8 (477)
Валентина МЕДВ ЕД Є ВА, 
прові д.  б  іб ліо граф Н БУ В

Шл яхи в доско на л ення  інф орм ац ій н о-аналі тич но го 
забез п ечення в л адних струк ту р

У статт і висвітлюєт ьс я  досвід опер ативно ї та  орган із а ці йно ї р оботи С І АЗ що-
д о  ін ф ормацій но-анал іт ич ног о заб езпе чення в л ад них структ ур . Розглянут о ряд 
проблем, я кі вин и ка ють у п р оц есі під го то вки інфор м ац ій н о-аналітич них матеріа-
лів . Також  аналі зу ют ься завда ння  ін ф ор ма ційної а на л іт ики т а про цес с т в орення 
основ  сис теми інфо рмаційн о-анал ітичної д ія л ьно сті в Укра їні .

На с у ча сному етапі п ере ходу від  ін дустріальног о до інформаці й-
н ого сус піль с тв а у всі х п ровідних  де ржа ва х  св іту ступ ін ь  ви к ористання 
інформа ці й ного  простору та інфо рма ційних т ех нологій с тає безпо-
с е реднім ч и нн ико м еко н ом іч ного з ро ст ання, соці ал ьно-пол іт и чно ї 
стабіль но сті та роз в итку демок ра тич них засад в керув анні  держав ою.

Сьог од енн я України о б ум овлюється р и нк о в ими відно с инами,  
п одаль ши м роз г о рт ан ня м державо тв орчих процесі в, пров еде нням 
 соціально-еконо міч ни х  ре форм, р  оз ши р е нням між на р од ног о с пів-
ро біт ни цтва,  роз в итком демо кратиз ації  суспіль ства, що в им агає  ві д 
д ер жав и посилення в и мог д о  рівня і нформа тиз ації суспіль ства т а 
 і нформаційн о-аналітичного  за безпечення о рга нів вико на вчої влади 
й  мі сц евого сам овр яд ува нн я.  

 О собливі стю даного  пе р іоду  насам пе ред має бути від сутність 
 устал ених форм і методів я к  управл і ння економікою, так і регулю вання 
гро ма дсько-полі ти чним життям. Тут а кт у альності наб уває проб лем а 
щодо  створе нн я пере біг у  по дій як  ус е редині к раїни,  т ак і на між на-
ро дній а ре н і, на основі я ких б у ду ва т и муть сво ї  пра ктичні д і ї стру к-
т ур и  вик онавчої влади. П  ов инні  визначат ися конкре тні реальні оріє н-
т ири  й пріори тети  роз витку н а ціональ ного  су спільства з  ур аху ван ням 
с кл а дних циві л із ац ійних змін , щ  о від б ув аю т ься у  світі. Їх  р оз роблення 
та впро вадже нн я в життя п от ребує  як іс н о  н ових під ходів до інф ор-
мацій но-аналіт ич н ог о й наук ового забезп еч ення діяль ності влади, к  о-
нцентра ції та ефект и вн ого викори ста ння н аяв ни х і нте лек ту ал ь них сил.

Досвід роб оти о рг анів держ авного вряд ування, я  к  за р убіжних 
 кр а їн , так  і  У кр аїни, свідчить про в ажливість с творення інформац-
ій но-аналітич ни х  служб , які б з а бе зпечув ал и  орган и  в лади  пов ною , 
об’єктивн о ю  і  а ктуальною інформ ацією для компе тентного,  зваженого 
 підходу д о під гот овки й при йня ття рішень. 
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Зок р ем а cпецифіка  ін фор маційн о-а н алітичної діяль ності в о рг а нах 
влади пол ягає в тому,  щ  о в она є е лементом с ист еми й п ро ц есу управл і-
нн я. Том у т ака д і яльність  має п ер е важно п ри кл ад ни й,  а не  те оретичний 
харак тер, у ній п ер ев ажа ють обмеж ення в ч ас і з під г от овки м а теріалі-
в,  їх повноти, досто ві рності, обґ рун то в аності, в  ід п ов і дальності авторів. 
Тому осно вна у вага п ри д іл яє ться не стільки г либині й оригі н ал ьност і 
 опрацю вання пробле м , скільки їх опер а ти вно сті й  еф ек т ив ності .

 Од ніє ю зі  сл ужб, яка  з абезпечує інфор ма цією владні структури 
 Україн и, зокрема  К абі не т  Мініст рів Укра їни, є  Служба  і нфор-
мацій но-а н ал ітичн ого забезпечення орга нів дер жа вної влад и 
 На ціонал ьн о ї  бібліот еки Укра їни імені В. І. Вернадського (СІАЗ).

СІАЗ виконує функції з оперативного реагування на певні зміни 
в політиці, економіці, соціальній сфері, а також прог но зу вання таких 
змін і над ання реко мен да цій щодо уник нення неба жа них ситу а цій як 
для дер жави в цілому, так і для окре мої галузі. Її діяль ність, як одного 
з під роз ді лів голо вної біб лі о теки Укра їни, має ряд пере ваг, голо вною 
з яких є доступ до вели чез них маси вів інфор ма ції у фон дах біб лі о теки, 
як спе ці аль ної літе ра тури, так і пері одич ної преси, у тому числі й про-
від них зару біж них видань.

Тому, на від міну від подіб них інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур, 
СІАЗ має від по від ний від діл, який займа ється пере гля дом пері одич ної 
літе ра тури та фор мує на її основі базу даних (БД), струк ту ро вану за 
окре мими регі о нами та про бле мами. Істот ною пере ва гою таких БД є те, 
що вони ство рю ються в елект ро нному варі анті, що є дуже зруч ним для 
опе ра тив ного опра цю вання інфор ма ції та її подаль шого оброб лен ня.

Вра хо ву ючи те, що на сьо го дні голо вним дже ре лом опе ра тив ної 
інфор ма ції для спів ро біт ни ків служби є Інтер нет, пер шо чер го вим еле-
мен том роботи СІАЗ є від бір інфор ма ції з елект ро нних дже рел. Це 
завдання покла дено на від діл елект ро нної обробки інфор ма ції, який 
опраць о вує понад 100 веб-сай тів інфор ма цій них видань та ана лі тич них 
про ек тів як Укра їни, так і бли зь кого та дале кого зару біжжя. Тут інфор-
ма ція струк ту ру ється за від по від ними руб ри ками, що від о бра жа ють 
основні напрями гро мадсь ко-по лі тич ного життя.

По ряд з цим, зва жа ючи на досить швид кий роз ви ток Інтер нету 
в Укра їні, а також при лу чення до все сві тньої мережі не лише дер жав них 
уста нов, а й чис лен них під при ємств та гро мадсь ких орга ні за цій з усіх 
куточ ків Укра їни, дже рельна база СІАЗ постійно зрос та є. Так, якщо 
раніше при опра цю ванні інфор ма ції основна увага зосе ре джу ва лася 
саме на централь них уста но вах та інфор ма цій них видан нях, то тепер 
є мож ли вість детально опраць о ву вати окремі регіони.
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Отже, ана лі тики СІА Зу готу ють щоден ний огляд опе ра тив ної інфор ма ції 
«Регі они сьо го дні», який перед ба чає опе ра тив ний ана ліз щоден ної інфор ма-
ції полі тич ного, еко но міч ного, соці аль но-куль тур ного харак теру тощо.

Тут дже ре лами інфор ма ції є загаль но ук ра їнські видання, регі о нальна 
преса, газети полі тич них пар тій, гро мадсь ких орга ні за цій, інтер нет-
ви дання. Однак слід заува жити, що акцент у роботі робиться в першу 
чергу на регі о нальні видання. Вони деталь ніше над а ють інфор ма цію 
щодо діяль ності міс це вих орга нів влади, конк рет ніше висвіт лю ють 
полі тич но-еко но мічні й соці альні про цеси конк рет ного регіону. Крім 
того, сьо го дні біль шість дру ко ва них регі о наль них пері одич них видань 
мають елект ро нні вер сії, що також надає біль ших мож ли вос тей для опе-
ра тив ного вико рис тання інфор ма ції з регі о нів. Зок рема, активно вико-
рис то ву ються офі ційні сайти обл дер жад мі ніст ра цій як дже рела інфор-
ма ції про діяль ність міс це вих влад них структур.

А най більш уні вер саль ними дже ре лами інфор ма ції є сайти інфор ма-
цій них агентств, сайти елект ро нних пері одич них видань та цілий ряд 
інших. Інфор ма ція на цих сай тах сис те ма ти зо вана за руб ри ками: ана лі-
тика, новини в Укра їні і світі, полі тика, еко но міка, новини з регі о нів, кри-
мі нал, куль тура тощо. Од нак при постійно зрос та ю чих обся гах інфор-
ма ції голо вною про бле мою при під го товці інфор ма цій но-ана лі тич них 
мате рі а лів став від бір інфор ма ці ї. З при чини того, що та сама інфор ма-
ція може бути пред став лена в різ них дже ре лах, вона може бути непе ре-
ві ре ною, поверх не вою, мати кон’юнк тур ний харак тер, а від о мості, що 
міс тяться в ній, можуть бути заста рі ли ми. Тому при під го товці огляду 
ана лі тики від ділу опе ра тив ного ана лізу вра хо ву ють харак тер видання, 
полі тичну спря мо ва ність його влас ни ків. Тут досто вір ність інфор ма ції 
визна ча ється шля хом порів няння її в різ них джерелах.

Не викли кає сум ніву те, що зрос та юче зна чення біб ліо теч них закла-
дів в інфор ма цій ному супро воді дер жав них влад них інсти ту тів, сус піль-
ства в цілому обу мов лено тим, що саме в біб лі о те ках про тя гом остан-
нь ого деся ти річчя спо сте рі га лося най більш помітне вдос ко на лення мето-
дів управ ління інфор ма цією, вве дення її в актив ний обі г. Досвід про від-
них біб ліо теч них закла дів засвід чує їхню важ ливу роль у забез пе ченні 
від кри тості й доступ ності інфор ма ції про діяль ність дер жав них влад них 
струк тур, а зна чить і до нор ма тив но-пра во вих мате рі а лів.

Отже, фахівці Служби, ана лі зу ючи інфор ма цію та про во дячи пара-
лелі, мають мож ли вість опе ра тивно виво дити зако но мір ності й про гно-
зу вати ситу а цію як у кра їні в цілому чи в пев ному регі оні, так і в окре мій 
галузі чи на під при ємст ві. Та ким чином, БД фор му ється за мате рі а лами 
різ них ана лі тич них огля дів, під го тов ле них спів ро біт ни ками СІАЗ.
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Слід від зна чити, що СІАЗ за роки своєї діяль ності ство рив потуж ний 
інфор ма цій ний архів на елект ро нних носіях, який успішно вико рис то-
ву ється як банк даних у повсяк ден ній роботі та надає мож ли вість опе ра-
тивно й ефек тивно вико ну вати завдання замов ни ків – вико нав чої влади 
та сус піль ст ва.

Ор га ні за ція роботи з поглиб лення та вдос ко на лення конс трук тив ного 
діа логу між вико нав чою вла дою та сус піль ст вом на загаль но дер жав-
ному рівні, упро ва дження нових форм вза є мо дії між ними здійс ню ється 
СІАЗ у рам ках уря до вих про грам спільно з Управ лін ням інфор ма цій-
ної полі тики та зв’яз ків з гро мадсь кістю. З метою над ання ква лі фі ко ва-
ної юри дич ної допо моги у вирі шенні про блем них питань, що тур бу ють 
гро ма дян, управ лін ням орга ні зо вано над хо дження мате рі а лів з від по ві-
дями фахів ців централь них орга нів вико нав чої влади (мініс терств, різ-
них дер жав них про філь них комі те тів та інших від ом ств) на запи тання 
гро ма дян пра во вого змісту.

Та ким чином, сис те ма тичне вивчення інфор ма цій них потреб та 
пошук нових форм їхнь ого задо во лення від кри ває та роз ши рює нові 
мож ли вості в біб ліо теч ній прак тиці. Зок рема, сьо го дення під ка зує, що 
стан забез пе чення інфор ма цією пра во вого змісту в роз в’я занні жит тєво 
важ ли вих питань набу ває особ ли вого зна чення не тільки у сфері пра во-
вої діяль ності, а й у сфері пра во за сто су вання. Саме над ання цієї інфор-
ма ції біб лі о те ками мож ливе за умови спіль ної роботи з дер жав ними 
влад ними орга нами, оскільки вони ство рю ють і забез пе чу ють її досто-
вір ність. Залу чення біб ліо теч них закла дів до цього про цесу зумов лено 
тим, що біб лі о теки тією чи іншою мірою ста ють учас ни ками орга ні за-
ції функ ці о ну вання інфор ма цій ної сис теми «Е лект рон ний уряд», яка 
забез пе чує інфор ма ційну вза є мо дію орга нів влади із сус піль ст вом на 
основі сучас них інфор ма цій них тех но ло гій.

Ство рення і впро ва дження елект ро нної інфор ма цій ної сис теми 
«Е лект рон ний уряд» дасть змогу значно роз ши рити кіль кість дже рел 
та обся гів інфор ма ції під час при йн яття рішень; під ви щити досто вір-
ність та опе ра тив ність інфор ма ції, що над хо дить до орга нів дер жав ного 
управ ління та вихо дить з них; збіль шити ефек тив ність вза є мо дії наяв-
них інфор ма цій них сис тем; забез пе чити роз ви ток від кри тості дер жав-
них уста нов для широ ких кіл гро мадсь кості та засад пря мої демок ра тії 
в керу ванні дер жа вою; дасть змогу захис тити дер жавні інте реси щодо 
збе рі гання, режиму доступу та поши рення інфор ма ції орга нів дер жав-
ної влади; досягти від по від ності інфор ма ції орга нів дер жав ного уря-
ду вання між на род ним стан дар там тощо. За га лом, забез пе чити якісно 
новий рівень керу вання сус піль ст вом можна шля хом нала го дження 
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ефек тив них зв’яз ків інфор ма цій но-ана лі тич ної сис теми орга нів дер-
жав ної влади та міс це вого само вря ду вання з сучас ними сус піль ними 
інфор ма цій ними центрами, супро воду їхньої діяль ності біб ліо теч ними 
та іншими інфор ма цій ними струк ту ра ми.

Під су мо ву ючи, можна зро бити висно вок, що най важ ли ві шими нас-
лід ками інфор ма ти за ції, які визна ча ють успіх у вирі шенні завдань соці-
аль но-еко но міч ного роз витку, є побу дова сучас ної сис теми дер жав ного 
управ ління, роз ви ток теле ко му ні ка цій ного сере до вища, ство рення 
потуж них інфор ма цій них ресур сів, роз ви ток пріо ри тет них напря мів 
еко но міки та соці аль ної сфери.

З вирі шен ням цієї про блеми пов’я зані й перс пек тиви вдос ко на-
лення діяль ності СІАЗ (далі – Служ ба). Вдос ко на люючи свої про дук ти, 
Служба нама га ється вра хо ву вати спе ци фіку ево лю ції інфор ма цій них 
потреб орга нів дер жав ної влади, міс це вого само вря ду вання тощо.

При цьому має бути вра хо вано, що якість управ лінсь ких рішень 
істотно зале жить від роз у міння ситу а ції і мож ли вих аль тер на тив них 
під хо дів до вирі шення чис лен них про блем. Тому в першу чергу можна 
виді лити ряд основ них про блем, у вирі шенні яких можуть брати участь 
і біб ліо течні уста нови. До таких про блем можна віднести:

– ко ор ди на цію діяль ності гілок влади всіх рівнів;
– роз ви ток внут рі шнь о по лі тич ної ситу а ції в Укра їні та окре мих 

регіонах;
– пи тання зов ні шньої полі тики, між на род ного спів ро біт ництва та 

участі Укра їни в різ них між на род них орга ні за ці ях;
– еко но міч ний роз ви ток країни;
– со ці альні проблеми;
– роз ви ток науки і техніки.
Ці питання можуть бути об’єк том постій ного моні то рингу ана лі ти-

ками СІАЗ. Від по відно, на їх основі ство рю ється влас на база даних, роз-
роб ля ються ана лі тичні мате рі али, що міс тять сис те ма ти зо вану інфор-
ма цію та прак тичні реко мен да ці ї.

За га лом у про цесі під го товки інфор ма цій но-ана лі тич ного про дукту 
необ хідно вирі шити ряд завдань:

– збір яко мога біль шої кіль кості інфор ма ції з визна че ної про бле ма ти ки;
– фільтрація суб’єк тив них чин ни ків і дру го ряд ної інфор ма ції;
– прогноз подаль шого роз витку ситу а ції за різ них умов;
– розроблення пере ліку стра те гій реа лі за ції рішення, визна чення 

сукуп ності дій, необ хід них для досяг нення постав ле ної мети;
– додатковий збір інфор ма ції з істо рії виник нення про блеми та її 

розвитку;



– аналіз варі ан тів вирі шення про блеми та їх мож лива вза є мо ви клю-
че ність або поєд нан ня.

У сучас них умо вах роз витку укра ї нсь кого сус піль ства і при визна-
ченні пріо ри те тів дер жав ної полі тики інфор ма ція про діяль ність регі-
о наль них орга нів влади набу ває пер шо чер го вого зна чення. Різ ниця ж 
в інфор ма цій них потре бах орга нів дер жав ного та міс це вого рівня зумов-
лена харак те ром завдань, що сто ять перед ними.

Сьо го дні дина міка соці аль но-еко но міч ного роз витку окре мих регі о нів 
впли ває й на загальну еко но мічну та полі тичну ситу а цію в Укра їні. Тому 
інфор ма ція, яка необ хідна орга нам дер жав ної влади для вико нання своїх 
функ цій, має бути не тільки повною, акту аль ною і досто вір ною, а й пови-
нна охоп лю вати весь спектр про блем, які вирі шує той чи інший орган 
дер жав ного уря ду вання, над хо дити регу лярно та в необ хід них обсягах.

Та ким чином, якщо інфор ма ція буде від по ві дати вимо гам якості та 
достат ності, це спрос тить роботу орга нів управ ління при визна ченні цілей 
і роз робці планів.

Отже, про фе сійна діяль ність таких інфор ма цій них струк тур є про-
гре сив ним й істот ним допов нен ням вже існу ю чих тра ди цій них форм 
роботи біб лі о тек, надає мож ли вість еко но мити сили й час замов нику, 
при швид шує обіг інфор ма цій них пото ків, від кри ває доступ до нових 
мате рі а лів. Адже чим швидше й більше якіс ної інфор ма ції впро ва джу-
ється в усі сфери життя та гос по да рю вання, тим вищий нау ко во-тех ніч-
ний, еко но міч ний, полі тич ний та соці аль ний потен ціал країни.

Список використаної літератури
1. Бінько, І. Ф. Ін фор ма цій ний прос тір Укра їни: стан та тен ден ції роз-

витку [Текст] / І. Ф. Бінько // Біб л. вісн . – 2001. – № 6. – С. 35–38.
2. Горо вий, В., Нечай М. СІАЗ: обслу го ву вання влад них струк тур 

[Текст] /  В. Го ро вий, М. Не чай // Бібл. віс н. – 2001. – № 3. – С. 41–47.
3. Кулиць кий, С. Ос нови орга ні за ції інфор ма цій ної діяль ності у сфері 

управ ління [Текст] / С. Ку лиць кий. – К., 2002. – 222 с.
4. Лит ви ненко, О. В.  Ін фор ма цій ний прос тір як чин ник забез пе чення 

наці о наль них інте ре сів Укра їни [Текст] / О. В. Лит ви ненко [та ін.]. – К. : 
ІМВ КУ ім. Т. Шев ченка, 1998.

5. Мар чук, Ю. За без пе чення регі о наль них орга нів управ ління ситу-
а тив ною інфор ма цією : авто реф. дис. ... на здо буття нау ко вого сту пеня 
канд. педаг. наук  / Ю. Мар чук. – К., 2003. – 17 с.

6. При сяжна, Л. На у кова скла дова про цесу під го товки інфор ма цій но-
ана лі тич ного про дукту [Текст] / Л. Присяжна  // Нау к. пр. Нац. б-ки Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого. Вип. 18. – К., 2007. – С. 130–135.



161

УДК 027. 081 :  004
Віктор ХЛАНЬ,
про від . нау к. спів ро б. ІДПДБ

Антон ВІТУШКО,
про від. інже нер від ділу тех но ло гій елект ро нної обробки інфор ма ції НБУВ

Фор му вання моделі корис ту ва ча в інте лек ту аль ній 
інфор ма цій ній сис те мі

До слі джу ється тема інте лек ту а лі за ції інфор ма цій ного пошуку шля хом ство-
рення мето дів адап ту вання до інфор ма цій них потреб ана лі тика завдяки моделі 
корис ту вача, ана лі зу ється про цес фор му вання моделі корис ту вача в інте лек ту-
аль ній інфор ма цій ній системі.

У зв’язку з акти ві за цією про це сів інфор ма ти за ції сус піль ства 
прин ци пово змі ню ється роль біб лі о тек у сучас ному світі. Біб лі о тека 
стає інте лек ту аль ним посе ред ни ком між люди ною та інфор ма ці є ю. 
І потреба в таких послу гах зрос тає, оскільки з вели чез ною швид кістю 
збільшується обсяг доступ ної інфор ма ції, роз ма ї тість її подання й засо-
бів роботи з нею. Все це істотно усклад нює для корис ту вача завдання 
пошуку потріб ної інфор ма ції і її подальшу обробку.

За вдяки більш широ ким інфор ма цій ним мож ли вос тям біб лі о тек 
вини кає необ хід ність у над анні нових видів сер ві сів. Однією з важ ли-
вих скла до вих цих сер ві сів є інфор ма цій но-ана лі тичне забез пе чен ня.

Ефек тивне роз в’я зання ана лі тич них завдань потре бує нау ко вої роз-
робки та подаль шого впро ва дження в прак тичну діяль ність від по від них 
під роз ді лів інте лек ту аль них тех но ло гій (ІТ), за допо мо гою яких можна 
опраць о ву вати значні обсяги неструк ту ро ва ної інфор ма ці ї.

Зок рема, сут тє вого зна чення набу ва ють ІТ, які забез пе чу ють ефек-
тивну реа лі за цію усіх видів інте лек ту аль ної діяль ності та, у першу чергу 
таких, що складно фор ма лі зу ю ться. На тлі впро ва дження ІТ, при зна че-
них для спро щення вико нання ана лі ти ком рутин них опе ра цій та окре мих 
най прос ті ших функ цій, необ хідно перед ба чити інтен си фі ка цію і під ви-
щення ефек тив ності інте лек ту аль них видів діяль ності за раху нок ком-
плекс ного вико рис тання ІТ, спря мо ва них на сти му лю вання еврис тич-
ного, асо ці а тив ного й образ ного мис лення ана лі ти ків.

Вка зане потре бує нако пи чення та подаль шого вико рис тання знань 
щодо про цесу транс фор ма ції інфор ма цій ної потреби ана лі тика в запиті 
до інте лек ту аль ної інфор ма цій ної сис теми (ІІС). Ґрун ту ю чись на отри-
ма них знан нях, сис тема має сфор му вати гіпо тезу щодо необ хід ної 
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аналі тику інфор ма ції та здійс нити гене ра цію запиту на її одер жан ня.
Оскільки інфор ма ція, з якою пра цює ана лі тик, не фор ма лі зо вана, 

у роботі про по ну ється вико рис то ву вати інте лек ту альну інфор ма-
ційну сис тему, основу якої ста но ви тиме семан тична мережа. Вод но час, 
з метою якіс ного задо во лення інфор ма цій ної потреби ана лі тика, при 
опра цю ванні доку мен таль них мате рі а лів щодо дослі джу ва ної пред мет-
ної галузь вва жа ється за доцільне вра хо ву вати інфор ма цію про перебіг 
вико нання інфор ма цій ною сис те мою запи тів корис ту вача. Останнє 
потре бує ство рення та подаль шого вико рис тання в роботі інте лек ту аль-
ної інфор ма цій ної сис теми моделі корис ту вача та моделі його пове дінки 
під час пошуку необ хід ної інфор ма ції [1].

Під моделлю корис ту вача будемо роз у міти наявні в ІІС знання про 
ана лі тика, які вико рис то ву ються для від бору необ хід ної інфор ма ції та 
подаль шої її видачі (візу а лі за ції). Модель корис ту вача опи сує (на поточ-
ний стан) знання та вміння конк рет ного ана лі тика й вва жа ється «і де аль-
но ю» моделлю знань про ана лі тика, яка вра хо вує знання про пред метну 
галузь, типові помилки та ког ні тивні меха ніз ми.

Зок рема, модель корис ту вача має вра хо ву вати: загальні харак те-
рис тики ана лі тика, які не зале жать від дослі джу ва ної пред мет ної 
галузі (напри клад: вік, стать, швид кість реак ції, освіта, спе ці аль ність 
тощо); став лення ана лі тика до над а ної інфор ма ції (доку мен тів), а саме: 
наскільки гли боко й повно він воло діє знан нями і/або вмін нями щодо 
дослі джу ва ної пред мет ної галузі; етапи вза є мо дії між сис те мою та ана-
лі ти ком під час вирі шення завдань.

У загаль ному випадку про цес фор му вання моделі корис ту вача від бу-
ва ється таким чином. Пер винна модель корис ту вача вва жа ється мно жи-
ною понять щодо дослі джу ва ної пред мет ної галузі, за якою ана лі тику 
необ хідно знайти реле вантну інфор ма ці ю.

На під ставі загаль ної моделі пред мет ної галузі (моделі знань та вмінь 
тех но ло га) від бу ва ється поста новка завдання. Ана ліз резуль та тів та про-
цесу отри мання цих резуль та тів вико рис то ву ється для ство рення ситу а-
цій ної моделі (оцінка понять, вклю че них для пошуку інфор ма ції за дослі-
джу ва ною темою).
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Рис.1. М одель к ор и ст ув ача в ІІС

Уза галь ню ючи окремі скла дові ситу а цій ної моделі, фор му ємо інтер-
пре та ційну модель корис ту вача. На наступ ному кроці інтер пре та ційна 
модель корис ту вача ком бі ну ється з поточ ною моделлю. Резуль та том 
є повна модель корис ту вача, зобра жена на рис.1.

М одель корис ту вача, яка вико рис то ву ється в пер цеп цій но-ін терп ре-
та цій ній тех но ло гії [2], пред став лена гра фом, вузли якого від по ві да ють 
понят тям, а дуги – вза є мо зв’язку між ними. Кож ний вузол та дуга мають 
деяку вели чину або набір вели чин (допус ка ється спад ку вання вели чин), 
які харак те ри зу ють сту пінь зна чу щості даного поняття для ана лі ти ка.

Фор му вання моделі корис ту вача в ІІС від бу ва ється з огляду на тип 
інфор ма цій ного завдання, що роз в’я зу ється в сис темі (озна йом лення, 
конк рет ний пошук). Під час попе ре днього озна йом лення з дослі джу ва-
ною пред мет ною галузю (широ кий погляд на про бле му) модель корис ту-
вача скла да ється з мно жини тем для пошуку, що пред став лено онто ло гі-
ями пред мет них галузей за напря мами роботи від по від них ана лі тич них 
під роз ді лів. При дослі дженні пред мет ної галузі ана лі тик має конк ретне 
пошу кове завдання, реа лі за ція якого перед ба чає над хо дження від по від-
них доку мен таль них мате рі а лів або муль ти ме дій ної інфор ма ції, що вра-
хо ву ється при фор му ванні пер вин ної моделі корис ту ва ча.

Та ким чином, попе ре дня модель корис ту вача скла да ється з теми 
для пошуку та мно жини понять з ваго вими кое фі ці єн тами, які 
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визна ча ють важ ли вість (зна чу щість) вка за ного поняття для ана лі тика: 

,  де   –  мн ожина об’єкті в м од елі кор ис тувач а,    – 
множ ина дуг ,  що пов’я зують об’є кт и моделі корис ту вач а. Кожна  дуга 
показує взаємний з в’я зо к між тем ам и  або спі ввіднош ення  мі ж темами 
 понять,  я  к і  в икорис то вуються  а на літиком. Модель корист у вача має 
 в иг ляд сем ан тичної  ме р ежі, с  тр у ктура якої  ізомо рфна  стр уктурі се-
м ан тич ної м ережі пре дм етної галузі . 

При зміні т еми д ос лідже ння з мі нюється т ема для п ош уку , а від-
по ві дно , і скла дові моделі кори стувача . Зокрема, від буває ться її роз-
шир ення за  ра хунок множини  по нять теми  , при цьому з мі н юється 
значення пока зників,  я  к і  ви значають з на чущі сть понять, що вхо-
дять д о м оделі користу ва ч а:    , де   – моде-
л ь  користув ача на попер еднь ому  кр о ці ;   – об’єкт досліджу ва но ї 
 пре дметної галузі, о  бра ний к ор ис т у ва чем;   – операція  до да в а ння 
верш ини до с ем а нт ичної мер е жі . Пока зн ики, що виз начають 
з н ач ущість понять  у  ,  роз раховуються, як  се реднє з на че ння релеван-
тності поняття на  попере дн ь ому кроці  та реле вантності  по н яття 

і нф ормаційної частини  об’єкта  
 М одель користу ва ч а  складаєт ься  з  мн ожини о трима ни х доку ме нтів,  

тем,  я  к і  в икорис то вувалис я  для пош ук у , понять  пр ед метно ї галузі,  
щ  о  досліджується аналітиком т а  має  вигля д  семантич ної м ережі . На 
рис.   2 зображено с трукту ру,  що утво рю є ться  вн аслідок в становле нн я 
 зв’язків  між е лем ен тами, предс тавлен ими темами п ош уку , док у-
ме нтами сем а нт ичної мережі пред м етної галузі  й скла до вими м о делі 
 к ористувача.
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Рис.  2  . С емантична мереж а з еле ме нтами  мод елі кор ис ту в а ча

 У  р аз і  розв’яза нн я інформа ційного з авдання ,  спрямо в ан ого на 
о знайо мл е нн я  аналіт ик а з дослідж увано ю  п ре дме тною галузю, від бу-
ває ться  ф ормув ання  сл о вн ика поня ть ,  в  ста новлення  відпо від них ва-
г ових  коефіці єн тів т а  тем для пошуку.  П ри перегляді отри ма них даних 
 а на літик виз на ча є п ертин ентну інформац ію.  На основі цих д аних 
система з дійснює  ад а пт ацію мод елі к о рис тувача від по в ідно до його 
інформаційної потреби.

П і дв ищ ення рівня інтелектуаль ност і інф ор маційної с ис теми 
потребу є  врахув ання в моделі  кор ис тувача дій  ан алітик а, які й ому 
нео бхі дно здійс нити  для з адов олення  інф ор маційно ї  потреб и. Модель 
 вказа них дій  має вигляд  упоряд ко в аної п о сл ідовно сті:  ,  
д е  кож ний еле м ен т   предс тавлено моделлю  корис ту вача, на с та н  якої 
 в пл иває тема пошуку та рел евантні ст ь  о триманих резул ьт ат ів .

Розглянемо нижче  випадок, коли  ан алітик  ро зв’язує  ін фо рмаційне 
 завд ан ня я, пов’я зане  з  пошуком  да ни х стосовно  дос ліджув аної пред-
ме тн о ї  галузі. Зок ре ма,  модель дій кор ис ту вач а має  де рев оподі бну 
 структ уру й міст ит ь дві скла дові. Перша – теми, що були  обрані та і гн о-
ро вані системою під час пош уку. Друга – док ументи, обрані, ігноровані 
та отр имані з гідно з т ем о ю пошуку й вимог ам и ана літика. За р езульта-
т ами а наліз у моделі  ко ристув ач а  т а сем ан тич ної мер ежі в інтелектуальній 
і нформа ційній  си ст емі від бувається формування  варіан тів можлив ого 
в и б ору аналіт ик а ( рис. 3) .
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Ри с.  3. Модель дій кор истувача в ІІС 

У  н аведе ні й  вище стру ктурі  р ебро (m1) означа є,  що для дослі дж ення 
п редмет ної галузі  аналі ти ком обрано тему G3, сист емою  оп ра ц ьовано 
 запит та над ан о від по відні докуме нт и. Реб р а (m2, m 3,  m4) – а н ал ітик 
в ив чає документи G4, G5, G6, п р оте не обирає сере д  ни х пер ти нент-
ни х,  з урахув ан ням цьог о система  фо рмує для анал ітика множину тем 
 сх ожи х з темо ю  G3 для  можли во г о  под альшог о п ошуку. Ребр а ( m5, m 6)  – 
к ор истув а ч для пошуку  об ирає т ему G1 ,  система виконує запит та надає 
множину доку м ен тів , сере д  яких  ан ал і тик обирає  G1 0;  водночас с истема 
проп онує  додаткову мно жину тем , бли зь ких до G1 0.  Ребро ( m7–) – для 
п од ал ьшого пош ук у аналіти ком  об ираєт ься тема G8 ; вка заний п ро цес 
п овторюється до з адоволе нн я а наліт иком с воєї інфо рм а ційної потреби.

Узаг ал ьнюючи вищ ен аве дене, має мо : на пер шому кроці аналі ти к 
 о бирає тему для п ошуку.  Н  а її основі ф ормуєт ься  множина докуме-
нтів, які над ают ься аналіт ику для  оп р а цювання. На нас туп ному кроц і 
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обрані для  пе регляд у мате рі али врах овуют ься сист емою, у резуль-
тат і чог о змінюєт ься модель корист у-в ач а, і на її основі ство рю є-
ться н ов а  м ножина  до ку мен тів, я ку отр имує анал ітик для  пе р егляду. 
У  под аль шому система ана лізує докум енти, які  з аці кавили а на літика 
та  син те зує наст уп н і теми д л я пошуку,  які за  своїм контекстом р е ле-
ва нтні темам ,  щ  о вив чал ися ран іш е . Також можли вий інший варіант – 
коли систем а н адає  для п ош уку нову  тему з огля д у на інтерес аналі тик а 
до конкр ет ного докум ента (алгорит мо м  в ра х ов ується с п исок  понять 
 з  даного доку мента ). 

На н аст упн ом у етапі  бу д е розг ля н уто процес  о зн айомл ення аналі-
тика з  дос лі джувано ю  предм етною галузю. У цьому випадку м од ель дій 
к ори стувач а  пр едставл ено лінійною у пор ядкова но ю послідовн істю m1, 
m2 . ,mn , якою в и зн ач ається поря док над ання  те м корис ту в ачу, а також 
поня тт я, які належать д о  обр аних т ем .

 Інтелекту ал ьною інфо рмаці йно ю сист емою на о снові моделі 
досліджу ва ної п ред метної галузі ( пр едс тавлена тема ми ),   аналізу 
 се мантично ї мережі бази з нань та  з у ра хуванням результатів о пи ту-
вання анал іт ика здійсн юєт ьс я ф ормування множини тем  з  подаль шим 
о зна йомлен ням користу вача.

Визначи вши д ос ліджувану  пре дметну галузь та м ножину понять ,  
які необ хідні анал іт ику для пошуку , система в изначає тему (мно жин у 
тем),  для якої в казан і  по няття вва жаю ться  вихідними (тобто  докум енти, 
з на й дені за даним з апи том, пови нні визначати ці п онятт я). У  п одаль шо-
му ,  для обраних тем  ви зн ач аютьс я вхідні  поняття. Системою р еалізу-
єт ьс я з воротний зв’язок, суть якого пол ягає в отр иманні від аналітик а 
результатів оці нки цих понять.

В од н очас для тих п о нять,  з якими  ви никає  усклад не ння в  оцінц і,  
сист ема н ам агається  ві днайт и  т ем и,  де такі поня ття б у дуть вих ід н им и. 
У разі  по треби, із  бази знань к ор и ст увачу буд е н адано  до ку менти , які 
м ають  максим ал ьну в агу цих п он ят ь. Вказан а  операці я  виконує т ься до 
 ви значення  всіх тем для пош уку, а т ако ж пон я т ь, які в хо дять до них.

З метою визн ач е нн я оціно чної  функції н ижче буд е розг ля нуто процес 
викор ист анн я моде л і кори стувача для  по шу к у  ін фор мації.

Так, і  нт ел ект уальною інформаці й но ю системою  пр и задово ленні 
інформ ац ій ної потреби а на л іт ик а викорис т ов ує ться крит ер іально-
е кстре мізаційний м еха нізм в ибору . Згідно з з апито м кор и ст увача 
 провод и тьс я фор мування ф унк ці ї пріорите т ів.

Під час пошуку  інформації,  н  еобхідної а н ал і тику, існує д екілька 
в а рі антів в изн ачення опорних понять, які використовуються з метою 
ранжирування документів, зокрема:
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– аналітик тільки почав працювати, модель користувача не 
сформована, не задана множина понять, яка визначає мету пошуку. 
У такому разі система формує первинну модель користувача, яка містить 
множину всіх понять, що існують в інтелектуальній інформаційній 
системі з нульовим кое фі ці єн том зна чу щості (у ана лі тика від сут ній 
запит на пошук);

– ана лі тик почав пра цю вати й виб рав тему для пошуку з дослі джу ва-
ної пред мет ної галузі, а також визна чив мно жину понять з даної теми. 
При цьому фор му ється пер винна модель корис ту вача, що міс тить мно-
жину даних понять з кое фі ці єн тами зна чу щос тіі зада ними корис ту ва-
чем, і тему для пошуку з мно жини тем пред мет ної галузі, які існують 
у системі;

– ана лі тик пра цює з інте лек ту аль ною інфор ма цій ною сис те мо ю. 
У цьому випадку сис тема вико рис то вує мно жину понять, визна чену на 
мно жині обра них тем, які міс тяться в моделі корис ту ва ча.

Ві до бра зимо на пло щині  релевант ність  д ок ументів, нада ни х сис-
т емою за резуль та том в ик онання пошу кового запиту. В  и значимо на 
площ ині місце о кр емих д ок умент ів . Вказ ана площина п ок азує  рі в ень, 
який бажан о д осягт и  з  м етою отр и мання  до ку ме нтів, з  дат ни х з адоволь-
н ити інфо рм аційну  п отребу  ана літика .

 Оц інка     виз на чає релеван тн ість з на йд еного документа в ід-

повідно до запита анал ітика: 

д е    – кіл ьк іс т ь понять, які н алежать до  моделі  ко ристу ва ч а;    – кількі ст ь 
 п онять, які н ал е ж ать документу ;     – значущі ст ь п оняття в м о д елі кори-

ст ув ача;   –  значущість поня тт я в доку менті;   – релев а-

нтність  -гo  поняття -му. 

 Зок рема, зростання знач ення    свідч ит ь про з біль шення 

п ер ти нен тност і знайд ених докум ен т і в. Чисельн е знач е нн я   , 
яке від п о відає докум енту   , вважатим ем о критеріаль ною о цін кою , 
а отриману  внаслі док цього ш калу –  крите р і альною.  Таким ч ином,  
д  ок у ме нт и,  пошук яких від був ає ться за запитом а на лі тика, утво рюють 
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м ножин у,  що з адовол ьняє  такій  ум ов і:    – в аріант и,  

я  к і м ають  м ак си м альну критер іаль н у оці н к у при п о рівнянні  з усіма 
іншим и  варіан т ами д окументів , щ  о  нал ежать до м оделі дос лі джу ваної 
п р ед ме тної галузі.

 Наведен а вище функція оці н к и   мо ж е викорис товува тись 
як при звичайн ому, так і при р озш иреному способ і п ош уку інф ормаці ї. 

П р ов ед е ння роз шир ен ого пошуку інфо рм ації пер ед бачає викорис та-
ння коеф і ці єн тів для роз рахунку  фу нкції  о цінки . Зокрем а,  д ля  цільов ого 
списку п онять встановлює ться коеф іц і єнт , задається к ори стувач е м т а 
міс т ит ься в межах від 0 до 1 .

Функція о ці нк и в загально м у випа дку має т акий вигляд : 

  у р аз і  к оли «і »  та «j»  п он яття н алежать  ціль ово м у  списк у,  вико-

ристовуємо , у і ншому –     .
З навед еного видно,  що збіл ьше нн я важливо сті п онять із ці-

ль ового списку понять в ід був ається , якщо , у д ан ом у  випад ку  

з  найдені документи стают ь біль ш  значущим и. При   від бу ва-
єт ься зменшення в ажливості  понять із ціл ьового  списку п о нять, і з н-
айдені д окументи стают ь  менш значу щим и. При  маємо звичайний 
пошук,   –  ма ксимально роз ширений пошук з  вик ор истан ня м усі х 
п он ят ь д ослідж уваної  предметної галузі. За  допомогою  даног о способу 
м ож ливо ш укати д окумен ти , я кі близькі до понять із ключово ї  теми т а 
пере гля дати  докумен ти , які мают ь п обічний  з в’язок з  понят тя м и,  що 
визначають ціль пошуку.

В од но час при провед е нн і роз ш ир ен ого  пошук у аналіт ик у можут ь 
 надава тися д ок ументи згідно з ключо вою  темою п ош ук у, а також доку ме-
нт и , які бул и з на йдені в ідпов ідн о до тем пош уку, що м іс тятьс я  н а  ни жчих 
рів ня х ієра рхії в ідносно к лю чо в о ї  т еми та нале жать до досл ідж ув аної 
предм етної  галузі (рис.  4). 
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 Рис .4. Д од аткові т еми для роз шир еного  по шу ку

Пр и  п роведе нні  з вичайн ого пошуку перед ба ч ає тьс я роз г ляд понять,  
я  к і належать тільки до с пи ску понять і з к лючо вої тем и  п ошуку.  Д о-
кументи, що не містять понять і з  клю чової т ем и , викл юч ают ься 
з подаль шог о роз г л яд у,  а функції оці нк и обчислюються так с амо, як 
і  пр и  розшир ен ому  пошуку.

 Зо кр ема , вик ор ис т ання поня т ь,  зада ни х ключо вою темою п о-
шуку, д ає  можлив ість, по-п е рш е,  знаход ити тільки ті  докум ен ти ,  
що пов’я з ан і з цими  понят тями, п  о-друге, про во дити в із уалізацію 
отр им аних р ез ул ьт атів за р е ле в антністю (на  ос но в і модел і кори-
стувача ).  Процес в ізуаліза ці ї  п ередбачає  фо рмування н аочної 
 мо дел і, яка  дає з могу  аналітику прове ст и комп лексну  оцінку з на-
йдених і нформа ці йною  си ст е мою доку мен тів з огляду на їх зна чу-
 щ ість для дослідж ення пред мет ної галузі .

 Для я кіс но г о пров ед ення  гр уп ування  до кументі в  нео бхідно 
 визначити такі  вл астиво ст і тем для  пошуку [ 3 ]:

– щільн ість теми – характе ризує інтенси вн іс т ь роз таш ув ання доку-
ме нтів у прост ор і  м од ел і п редме т ної галузі;

– дис пер сія теми –  харак те ри зує ступін ь  ро зсіюва нн я документів у про-
ст орі від но сн о теми і  по к аз ує ,  н  аскільки близько о дин до одного роз т а-
ш о вані в  семан тич ній м ережі  д ок ументи; 

– р озмір теми – виз на чає кількість доку м ентів,  щ  о н алежать до теми.
Фо рмування м асиву д окументів за темою пошук у  відбува єт ься на 

 ос н ові анал ізу множини д окументі в  з  д осліджувано ї предметн о ї галузі. 
Алг о ритм від бору д ок ум е нтів із п р остору семанти чної мережі пошуко-
во ї систем и складає ться  з  таких етапі в:  роз поді л моделі  пр ед м етної 
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галузі на  тем и для пошук у;  с  тво рення  гру п док ум е нтів,  б  ли з ьких до 
зад аної  теми ( ви ко ристовуєт ьс я  фу нкція о ці нки ); порів нянн я  кожного 
доку мента з утво рен им и г рупам и,  ц ентром яки х  є  тема  дл я  п ошуку.

Я к хар ак теристика в ід хи лення  д о кумента  в групі  викор ис то в ується 
 се ре дня сума к вад ратів в і дх илень від  те м и пошук у: 

 ,
д е   – сер еднє від хи ле ння доку м ен тів у гру па х від  теми  пошуку,  

 –  кільк ість тем  по шуку в м од елі пре дм етної галузі,   – кіль к ість 

документів у  й тем і,    – нор ма лі з ована  ф ункція о цінки бли-
зь ко ст і д окументі в до т еми пошуку:

 
де  –  кіль кість  пон ять у темі пошуку,

 – к іл ькі сть п он ять у докум е нті    .

 Після в из н ачення теми від б ув аєт ься п ер винна вибірка доку менті в,  які 
над ают ься анал ітику для п од аль шого опрац юв анн я. У р е зуль таті в ибору 
к о ри ст увача  ви зн а чається  належ ні сть знайденого  документа до теми 
п ош у ку ,  і за допо м огою  функції о цінки з групи доку ме нтів  ві дб ирают ьс я 
оста то чн і інформ аційні м атеріал и.

Аналітик  ви значає для себ е  зн а ч ущість зна йде ног о  документ а.  
Вказан е  в рахов ує ть с я системою , унас лі док ч ого модель к ористувача 
 адаптується до  йо г о  п от реб. Зокр ем а, поз и ти вн а  ві дп о відь збі л ь шу є 
 зн ачущість п он ять у  м од елі кор ис тув ач а , що н ал ежать знайденому 
доку менту, а негативна, від повідно, зменшує. Кількі сна оцінка з на ч у-
щ ості роз р а х ов ується за такою ф ор мулою :

  ,

де   – знач ущість  i-го  пон я тт я  для кори ст ув ача,   – б ли-
зькість поняття до знайденого документ а,   – коефіцієнт, обираєтьс я 
залежно від ставлення  ко р ис тувача до знайденого доку м ента: 1 – при 
 задовол енні доку мен т о м,   0 – у  ін шо м у  ви падку. 

З   ог ляду на викладене вбачається, що проведення адаптації моделі 
користувача від повідно до його інформаційної потреби дасть змогу 



інтелектуальній інформаційній системі якісно від працювати пошукові 
запити аналітика, а також знайти в базі знань множину най більш 
релевантних для досліджуваної предметної галузі документів.
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Андрій ПАВЛЕ НК О,
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Розвиток а наліт ич ної діял ьн ості б і бл іо тек у  ко нт е к сті 
запиті в пост інд ус трі ального сус піл ьст ва

У статті розг ля дається  роль б ібліоте чн и х  уст ано в у п ро ц есі і нфо рм ати зації;  
інформац ій но-ан алітичне з абезпечення держав но ї  і нновац і йної  політ ики та роз-
вито к а на лі тичної діяльності біб лі о те к як уніве рс альних  ц ент рів з на н ь,  п  отенціал 
я ких п ов инен е фе кт ивно задію ва тися в  процесі  пошуку від повідей на г л обалі-
з ац ійні виклики.

 З  п оявою комп’ют ерних кому нікаційних техн о ло гій, особл иво 
Інтер нету  т а  ве б , з’явил ися нов і,  майже б езмежні,  мо жли вості не лише 
у інформац ій ному забез пе ч енні,  а й у всіх сферах подальшог о роз ви тку 
циві лі з ац ії,  я ка сто їт ь на шляху ство р е ння інфор ма ці йного сусп ільства, 
суспільства, заснов аного  н а  з наннях ( Kn owledge  socie ty). Е похою 
 чет вер тої револ юції (п ісл я появ и  мови, писем ності та кни год рукуван-
ня) назив ають суча сн и й  етап роз витку людства –  глоба л ьн у інформа-
тизаці ю,  коли інфо рмаційна  ді яль ні ст ь  с тала провід ни м  фа ктором 
с о ціально-ку л ьт урн ого т а  су сп іл ь ного р оз ви тку, а і нфо рмаційн о-
к ом ун ікативні  те хн ол о гії  є  су часним уні вер сальним та багат оф ункці-
он аль ним  інструме нтом р оз ви тку держави і  сус пільства в г лоб алізова-
ному світі.

Д вад цят ь перше  ст ор іччя  оз на менув а лося  с тановл е нням п остінду-
стріаль ного  суспіль с тв а,  суспільства знанн я і п ан ування інфор-
мації.  «Хто володіє і нформ а ці єю , той воло ді є світ ом », – ця фраза Р от -
ш ильда я кна йбільш е  п ід ход ить до харак теристики суча сної інфо р-
маційн о ї  об с т ановк и.  Для постіндуст ріаль ного  сус піль ства  х ар а ктер-
ною є пе ре в аг а інтел ек ту ально ї  в ласності н а д  м ат еріальн ою , перевага 
н овітні х і нте лектуал ь них техно л ог і й.

З м ет о ю набли же ння  Ук р аїни до с т ан да р тів роз вит к у пост-
і нд ус тріаль но г о сус піль ства  в  У кр аїні сформована д ержав н а 
 політ ика і нфо рма ти за ції як скла дова ч ас тина соці ально-еконо мі-
чної  політики д е рж ав и в ц іл ом у , щ  о спря мо в ує ться на рац іо наль-
не в и ко риста ння п р омисло вого та наук о во-технічного  по тенціа лу,  
матеріально-те хнічних  і фіна нс о ви х р есурсі в для ство рення с у-
ч ас ної інфо рма ційної інф растр ук т ури в інт е р ес а х  в ирішення компле ксу 
поточн и х та пер сп ек т ивних  зав дань  розвитк у  України як незале жної 
д емократич ної держави  з  ри нк овою  е ко номік ою . 
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 У країні  ма є сформ у ва тися система соці ал ьних інсти тутів, діяль-
н іст ь яких с пр я мов ана на ство р енн я, нак оп ич ення,  пере ро блення 
і  ви користання  су спільно  зат ре бувани х і знач ущ и х  для збере ження 
соціаль ної п ам’яті інформац і й ни х ресурсі в.  Це такі орган із ац ійно 
 оф орм лені  й у ст алені у с в оїх т радиціях  со ціальні інститут и,  як бібліоте-
к и,  інфор ма ц ійні цент ри ,  а  рхіви, з  ас оби м ас ової інфо рм ації, вид авничі 
і  книготорг о ве л ьн і орг ан і зації, музе ї, а також ї х в іртуальні п охідні, фор-
мован і в е лектрон ному  середови щі . Пр о блема  со ц іальної з начущ ос т і 
 й в ід повід н ості  б ібліоте к  реаліям інформацій ног о  суспі л ьства є одн і є ю 
з осно вних у с уча сному б іб ліо текознавстві.  Зага л ьні п р об л еми інн ова-
ці йних змін  у діял ьност і  бі бліотек роз г л яд алися в прац я х  О.  Качанов о ї,  
С  . М ат лі ної  , Н. Т олканюк,  Н.  Чуп р ін о ї. Інно вац ійну д іяльніс т ь н аукових 
біблі о те к проан ал і зо вано у ч и сл е нних прац я х наук овців Націо н аль-
но ї  бібліо теки У кр аїни імені  В.  І. Вернадського. Дослідниками О .  Они-
щен к ом  , В.   Г ор о вим, Л  . Кост ен ком висвітл юв а лися  осн ов н і  т ен д енції 
 вик ористання інфо рмацій но-бібл іо те чних ресур сів на суча сному етапі; 
а  на лі зувал ися о собли в ості забез печення науко вого  с уп ро в оду с ус п і-
л ьни х р еформ як напряму діяль н ос т і інформ ац ій но-аналі тични х ц ентрів 
біблі оте к;  приділ ялася увага  пи тан ням рол і  б іб л іотеч них закла дів у під-
вищенні ефект ив н ості  науко вих д ос ліджень [ 1 ;  2;  3].

Інф ор маційне суспільство та інф ор ма ційні п роц еси, які в е дуть до й ого 
реалізації, пов ся кчас при в ерт ають у ва г у до центрів  інформ ації, г  оловними 
о с ер едками я ких завжди бул и і будуть  біблі от е ки . П еретворення остан-
ні х на сучасні інформаці йн і ц ентри  п р и збереж енні їх основних традицій-
ни х ф ункцій – одне з основних з а вд ань с ьог од ення [4,  17–1  8]. 

Саме  бі блі отеки з аб ез п ечу ють а ку м ул юванн я , форм ув а ння і вико-
рис та ння о сновн ого суспіль н о досту пн ог о і нформац і йн ого ресу рс у , 
спр ияють  задовол енню і форм ув анню інфор ма ці йних потреб  соціум у 
 я к  одн ого з  виз нача л ьних комп он ен тів інформацій ної  ін фраст р ук тури. 
Р  оз в ив аючись я к ї ї нев ід’є мна части на , бібліотеки  с ьо годення нама гаю-
ться в ід повідати й у  пе вн ому сенсі п ри стосовув а т ися д о її особ лив ос тей 
і впливати н а перс п ек ти в и її вдоск он але ння [5, 7 ] . Цими особливо ст-
ями визна ч ає т ьс я та зна чн а рол ь,  яку  ві діграють б іб лі отеки в про цесі ін-
фо рм ати зації – орга ніз аці йн их ,  правов и х,  полі т ич них, соц іа л ьн о-еконо-
мі чних, науков о-те хнічних, в  иро бничих проце-сі в,  щ  о с прямо ва н і на 
 створе ння умов  дл я  задоволення  ін формацій них п от реб, реа лі зації п рав 
громадян  і сусп іл ьства на осно в і  ств орення ,  роз витку, вик ори стання 
інфор ма цій них сис те м,  мереж,  р  ес ур сів та інфо рмаці йни х  тех нолог ій,  
побуд ов а ни х на основі з ас то су вання суча сної обчислювальної та 
к омуніка ц ійної техні к и.
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Бібл іотеки України , я  к  і біб лі от ек и  ін ших країн с віту, є основ-
ними  на ко пичувачами, збе рі г ач ам и і роз п ов сю джувачами 
знань, що  зафікс ов ані в д р ук ов аних джерелах і на інши х  н ос ія х 
 інформ а ці ї.  Ї  х роль у проц есі і нформатизації  су спіль ств а важко 
пер ео ц ін ити. Але для  ви ко нання цієї ролі  бі бл і от еки п ови-
нн і володіти не т іл ьк и від пов і дними р ес у рсами, але й т ех-
н ологіє ю  доставки д ок ум ен тів на базі сучасних зас обів т ел еко-
мунік а цій. З огляду на це плідною видається думка  О.  В ос ко бой-
нік ової-Г у зє вої про те, щ  о най поширенішим типом  б і бліот е к на  по чатку 
XXI ст. стали компл ек сні наук ов о-інформ ац ійні центри, я кі о дн о-
часно  в и конують широ кий спектр  різ номанітних  фу нкцій, поступо-
в о  т ра н сфо рм ую ч ис ь в устан о ви , в я ки х  «бібліот еч но-інформ ац ій на » 
ч  астина  з ал ишається базо во ю, а ф аку л ьт ативні с тру кт ури (музеї, 
архі в и, вис т а вкові та навч альні  цен три, кни га рн і,  театри тощ о)  
надають їхньо м у  соціок уль ту рному  т а інфор ма ці йн ому прос т ору осо-
 бл и вого зміс т у.  Соцк ул ьтурний п ростір бібліо теки (особ ливо  великої 
н ау ко в ої) – це специфіч н е  по єд н ання факуль татив них функ ці й з різно-
ма н ітними з а со бам и  їхньої  ре аліза ці ї. Концепція і нформа ц ій н ог о прос-
тору  європейської н а-у к ової біб ліотек и ф ормуєт ься  під без по с ереднім 
впливом  су ча сних т е нденцій р оз витку інфо рм аці йно-к ому нікатив ни х 
 т ех нологій , зба га ч у ється  до свідом м іжнародн ого с пів робіт ниц тва, д  е-
д ал і частіше трансф ор м ує т ься завдяки р еа л ізації  спільних м іж-
державних або між народних програм і  п ро е ктів [6,  18 1].

 От ж е,  перетворення бібліо те к на сучасні інформаційн і центри 
при збе реженн і і р о звитку з  ог ляд у на впро ва дження е лемента р-
н и х інфо рмаційних т ехн ологій –  одне з  ос новних завд ань с ьогоден-
н я.  Важли вим факт ор о м його реалізації є і нформаційно-а на лі тичні 
центр и,  зав дання яких –  зб і р,  н  акопиче нн я і ана літична обробка і н-
фо рм а ції. П  рак тика демонструє, що  роль  б ібл іо теч ни х з акладів як в а-
жливих документно-ін ф ор мацій н и х,  аналітичних центрів , ї  х  соц іальна 
 п ер сп ек тива на ш ляху д о інформ аційного сус пі л ьства  з ростає . Під-
тв ердженням цієї тенденц і ї можна  вв ажати  дос ві д  р об оти С ІАЗ  –
Сл ужби  ін формаці йн о-аналіт ичного забезп ечення о рга нів держ а вної 
влади ,  що діє нині  в комп лексі  Н ац і ональ но ї бібл іо т еки України імені 
В. І.  Ве рнадсь ког о.  

Осно вною м ето ю створ е нн я  такого під р озділу було  вв едення в сус-
пі л ьний о бі г через у пра вл ін с ьк у с феру н ай зат ребувані ших наук о-
в о-інформаці йних мат ер і алів з фон дів най біль шо ї в держав і б іб ліотеки 
 у  ф ор мах, опти м аль них для засв оєння, ефективно г о вик о риста ння н а 
практиц і.  Роз в и ток С лу жби тісн о пов’язаний з необх ід ні стю вир іш е ння 
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завд а нь , о  бумовл е них заг аль ним роз вит ко м інф ор ма ційної ф унк ці ї б іб-
ліотек у п р о цесі перех оду до інфо рма ційного  с ус піл ьства , ї  х  зро ст аючим 
 з на ченням у формув а нн і інформац ій ного п р остор у. 

 Од ніє ю з важл ив и х  рис роботи Служби інформаційно-аналітичного 
забез пе чення є опе ра тив ність обробки інфор ма цій ного потоку і над ання 
у най ко ротші терміни ана лі тич ного про дукту на основі мате рі а лів укра-
ї нсь ких і зару біж них видань. Таким чином, інфор ма цій но-ана лі тичні 
служби є гене ра то рами пере до вого ана лі тич ного кон тенту. Опе ра тив-
ність, з якою пра цю ють інфор ма цій но-ана лі тичні служби є запо ру кою 
швид кого нако пи чення даних про важ ливі події полі тич ного, еко но міч-
ного і куль тур ного життя кра їни. Швидке ство рення вели ких баз даних 
інфор ма цій но-ана лі тич ними центрами може бути вико рис тане в про-
цесі інфор ма ти за ції, вільне корис ту вання такою базою буде корис ним 
для спе ці а ліс тів і над асть змогу при швид шити дослі дження з важ ли вих 
полі ти ко-еко но міч них напрям ів.

По даль ший роз ви ток інфор ма цій но-ана лі тич них центрів вба ча ється 
в роз ши ренні інфор ма цій ної бази даних ана лі тич них від ді лів, ство-
рення зако но давч ної бази, яка б регу лю вала діяль ність інфор ма цій но-
ана лі тич них центрів дер жав ного і недер жав ного типу, ство рення зако-
но дав чих під став для виді лення дер жав них інфор ма цій но-ана лі тич них 
центрів у окремі інсти ту ці ї. Подаль ший роз ви ток інфор ма цій но-ана лі-
тич них центрів потре бує роз робки нових мето дів від бору, збе рі гання 
і ана лізу інфор ма ції, подальші нау кові роз робки в цій галузі необ хідні 
для ста біль ної роботи інфор ма цій но-ана лі тич них центрів, при швид-
шення і покра щення якості над ання ана лі тич них про дук тів.
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Про блеми роз витку біб ліо теч ної сфе ри 
в кон тексті інфор ма ти за ці ї

У статті роз гля да ються про блеми, пов’я зані з необ хід ністю акти ві за ції біб лі о-
тек у про цесі роз витку інфор ма ти за ції укра ї нсь кого сус піль ства, а також у зв’язку 
з вихо дом біб ліо теч них уста нов на віт чиз ня ний інфор ма цій ний ринок.

Сьо го дні гли бока еко но мічна криза зумов лює зрос тання уваги сус-
піль ства до про цесу інфор ма ти за ці ї. Зви чайно зро зу міло, що вихід з цієї 
кризи буде досить три ва лим і склад ним. Як резуль тат – чер гове нове 
роз ша ру вання дер жав і еко но мік, яке від по ві да тиме наяв ним на той час 
еко но міч ним показ ни кам.

Про цеси піс ля кри зо вого сус піль ного онов лення в умо вах гло баль ного 
пере ходу до інфор ма цій ного етапу роз витку пов’я зані з про бле мою необ-
хід ної під го тов ле ності сус піль ства до вироб ництва й вико рис тання інфор-
ма цій них ресур сів. Вирі шення саме таких про блем, у свою чергу, потре бує 
забез пе чення роз ши ре ного доступу до інфор ма цій них ресур сів дедалі більш 
знач ної час тини сус піль ст ва.

Тема вико рис тання біб ліо теч них уста нов у вирі шенні даної про блеми 
зна хо дить від о бра ження сьо го дні в робо тах бага тьох дослід ни ків. Різні 
її аспекти роз гля да лися в робо тах від о мого тео ре тика сучас ної біб ліо-
теч ної діяль ності в СНД Я. Шрай берґа, дослід ни ків сучас ної ево лю ції 
нау ко вих біб лі о тек М. Сло бо дя ника, у сфері елект ро нних біб лі о тек – 
К. Ви гурс кого та ін. Однак дина мічні про цеси у сфері інфор ма ти за ції 
сучас ного сус піль ства, ролі в ньому сучас них біб лі о тек потре бу ють роз-
витку і нау ко вих, і нау ко во-прик лад них дослі джень біб ліо теч ної сфери. 

Як свід чить між на род ний досвід (це демонст ру ють еко но мічні 
резуль тати діяль ності «нових азійсь ких тиг рів», Бра зи лії, висо ко тех но-
ло гіч них галу зей у Китаї та Індії), якісна орга ні за ція твор чої праці з від-
по відно гра мотно постав ле ними завдан нями дає мож ли вість для при-
ско ре ного роз витку й виходу на пере дові рубежі еко но міч ного та іншого 
роз витку в досить стислі терміни.

Слід зазна чити, що на сьо го дні гро ма дяни Укра їни досить сер йозно 
від ста ють у вико рис танні інфор ма цій них тех но ло гій від гро ма дян про-
від них країн світу. Хоча роз ви ток ком п’ю те ри за ції в Укра ї нсь кій дер-
жаві все ж таки від бу ва є ться. Кіль кість корис ту ва чів Інтер не том зросла 
майже до 14 млн осіб. Проте при чин для стур бо ва ності – немало, і вони 
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напряму пов’я зані з мож ли вістю реа лі за ції здо бут ків нау ко во-тех ніч-
ного про гресу та сучас ної орга ні за ції сус піль ства. Отже, стур бо ва ність 
в Укра їні про бле мами роз витку інфор ма ти за ції, від по відно, зако но мірна 
та зро зу мі ла.

Зро зу мі лою є також і спроба виправ лення пев ного про ра хунку – упу-
щення в при йн я тих нор ма тив них доку мен тах вра ху вання в про цесі 
інфор ма ти за ції сус піль ства наяв ної досить потуж ної мережі біб ліо-
теч них уста нов в Укра їні. За умов про ве дення від по від ної модер ні за-
ції така широко роз га лу жена ще в радянські часи мережа біб ліо теч них, 
а також інших куль тур но-ос віт ніх уста нов може дійсно стати ефек тив-
ним інстру мен том інфор ма ти за ці ї. Вона може спри яти забез пе ченню 
широ кого доступу знач ної кіль кості гро ма дян, і в першу чергу в сільсь-
кій міс це вості, до сучас них інфор ма цій них ресур сів, спри яти кон со лі-
да ції сус піль ства, його осві тнь ому, загаль но куль тур ному та твор чому 
роз витку, долу чити значну час тину гро ма дян до актив ного сус піль ного 
життя, що в кін це вому резуль таті спри я тиме кон со лі да ції сус піль ства 
взагалі.

Од нак при цьому є важ ли вим також і реальне усві дом лення про-
блем, пов’я за них з акти ві за цією біб лі о тек в інфор ма цій ній сфері. Варто 
під крес лити також, що в сере до вищі актив них корис ту ва чів сучас ною 
інфор ма цією, як пра вило, на базі вико рис тання най е фек тив ні ших на 
сьо го дні елект ро нних тех но ло гій, біб ліо течні уста нови якраз і є інфор-
ма цій ними базами. Отже, їх функ ці о нальне при зна чення – під тримка 
ефек тив ної цир ку ля ції інфор ма ції в най більш затре бу ва них кому ні ка-
ці ях.

При цьому вини кає про блема у від но си нах сучас них біб ліо теч них 
уста нов з корис ту ва чами. Вона поля гає в тому, що нині основні інфор-
ма ційні фонди біб лі о тек існу ють на папе ро вих носіях і, таким чином, 
не доступні для корис ту ва чів саме елект ро нною інфор ма ці є ю. Оциф-
ру вання таких ресур сів є на сьо го дні дуже склад ною про бле мо ю. Вона 
потре бує знач них затрат не тільки кош тів і часу, а й знач них тру до зат рат 
від біб ліо теч них пра ців ни ків.

Проте про блема оциф ру вання інфор ма цій них ресур сів насправді 
є дуже важ ли вою для сус піль ства. Адже при цьому буде забез пе чено 
вве дення в сус піль ний обіг дуже важ ли вої для сус піль ного роз витку 
інфор ма ції, що була вироб лена попе ре дніми поко лін нями, пере ві рена 
прак ти кою і може стати орі єн ти ром у сучас ному інфор ма цій ному 
вироб ницт ві.

Ство рення мож ли вос тей для біб лі о тек мак си мально ефек тивно пра-
цю вати зі зрос та ю чими маси вами інфор ма ції є ще одним важ ли вим 
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напря мом ефек тив ного вико рис тання біб ліо теч них уста нов у напов-
ненні сучас них інфор ма цій них кому ні ка цій. Наці о нальна мережа біб-
ліо теч них закла дів має уважно вивчати і ком плек ту вати свої фонди 
здо бут ками віт чиз ня ної науки, куль тури, мис тецтва, важ ли вими, зна-
чу щими мате рі а лами ЗМІ та іншою інфор ма цією, що зба га чу ва тиме 
інфор ма ційну основу наці о наль ного роз витку. Біб ліо течні уста нови 
мають вивчати зрос та ючі обсяги інфор ма цій них ресур сів у гло баль ному 
інфор ма цій ному прос торі, здійс ню вати від бір необ хід них ресур сів, ком-
плек ту вати свої фонди та напов ню вати ними соці альні інфор ма ційні кому-
ні ка ці ї.

На явна також іще одна про блема, пов’я зана з необ хід ністю акти ві-
за ції біб ліо теч них уста нов в обслу го ву ванні своїх корис ту ва чів під-
го тов ле ною для ефек тив ного вико рис тання інфор ма ці є ю. Біб ліо течні 
уста нови як сучасні інфор ма ційні центри мають акти ві зу ва тися у виго-
тов ленні влас них інфор ма цій но-ана лі тич них про дук тів: рефе ра тив них, 
огля до вих, вузь ко те ма тич них та ін. Такі про дукти сьо го дні затре бу вані 
в сис темі кор по ра тив них замов ни ків, що пов’я зано з при ско рен ням тем-
пів еко но міч ного та інших сфер життя.

Ви рі шення цих про блем дає мож ли вість для утве р дження нових 
форм роботи сучас ної біб лі о теки, серед яких на сьо го дні най біль шою 
попу ляр ністю корис ту ються біб лі о теки елект ро нні. Такі нові під роз-
діли в біб лі о те ках дають мож ли вість управ ляти знач ними обся гами 
елект ро нних ресур сів з допо мо гою ком п’ю тера, вигідні для сучас них 
корис ту ва чів при наборі елект ро нних ресур сів і супут ніх тех ніч них 
мож ли вос тей у про цесі ство рення, пошуку і вико рис тання інфор ма ції, 
вони над а ють якіс ний без по се ред ній доступ корис ту ва чам до інфор ма-
ції тощо [1, 2]. Однак такі під роз діли в біб ліо теч них закла дах потре-
бу ють ква лі фі ко ва них кад рів. Це, з огляду на сьо го днішні еко но мічні 
мож ли вості біб ліо теч них закла дів, лишає ться про бле мою досить склад-
но ю. Крім того, будучи пасив ними (ста тич ни ми) фор мами біб ліо теч ної 
роботи, вони потре бу ють іні ці а тиви, пев них затрат часу корис ту ва ча.

На сьо го дні сто совно перс пек тив роз витку елект ро нних біб лі о тек 
існує в сере до вищі тео ре ти ків дві основні точки зору. Так, Я.  Шрай берг 
зазна чає, що елект ро нні біб лі о теки «від різ ня ються від тра ди цій них 
біб лі о тек не тільки і не стільки тим, що вико рис то ву ють елект ро нний 
фор мат видань, а в першу чергу тим, що забез пе чу ють доступ до від-
да ле ного, роз по ді ле ного і різ но рід ного ресурсу з допо мо гою теле ко му-
ні ка цій них тех но ло гій» [3]. Вод но час пра ців ники Інсти туту роз витку 
інфор ма цій ного сус піль ства Т.  Єр шова та Ю. Хох лов заува жу ють, що 
для елект ро нних біб лі о тек «не менш важ ли вим є вирі шення про блеми 
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пред став лення різ но рід ної інфор ма ції у зруч ному вигляді для кін це вого 
корис ту ва ча» [4]. Однак прак тика свід чить про те, що в подаль шому 
роз витку елект ро нних біб лі о тек дедалі більше від чу ва ється необ хід-
ність ком плекс ного вирі шення і тих, і інших проблем.

Не об хід ність виходу біб ліо теч них уста нов на віт чиз ня ний інфор ма-
цій ний ринок є ще однією про бле мою, вирі шення якої має спри яти ут-
ве р дженню таких закла дів як сучас ніінфор ма цій ні центри.

До ринку інфор ма ції, крім інфор ма цій них ресур сів, дослід ники від-
но сять ринок засо бів інфор ма цій ного вироб ництва, збе рі гання й управ-
ління інфор ма цією, вклю ча ючи від по від ний ринок про грам них засо-
бів, ринок наяв них носіїв інфор ма ції, засо бів доне сення до спо жи вача 
потріб ної йому інфор ма ції, ринок інфор ма цій ної реклами.

Ін фор ма цій ний ринок сьо го дні є дуже важ ли вою умо вою ефек тив ної 
само ор га ні за ції, роз витку укра ї нсь кого під при єм ництва. Вод но час це – 
ринок інфор ма цій них про дук тів, до вироб ництва яких дедалі більше 
залу ча ються також і біб ліо течні установи. Проте в укра ї нсь ких вироб-
ни ків інфор ма ції, у тому числі біб ліо теч них, з’яв ля ються кон ку ренти. 
На укра ї нсь ких рин ках збіль шу ється кіль кість зару біж них ком па ній і, 
від по відно, з’яв ля ються ознаки сти му лю вання ринку діло вої інфор ма ції 
та зару біжних інфор ма ційних струк ту р.

При вклю ченні біб ліо теч них уста нов в інфор ма ційні рин кові від но-
сини акту а лі зу ється також про блема, яку визна чив О. Сос нін: «Ринок 
в епоху нау ко во-тех ніч ної рево лю ції вияв ля ється дуже недос ко на лим 
інстру мен том для регу лю вання цін на біль шість видів сучас ної про дук-
ці ї… пере тво рю ється на ніким не рег ла мен то ва ний меха нізм вза є мо дії 
між про дав цем і покуп цем з усіма нас лід ками, які з цього випли ва ють» 
[5]. Ця обста вина істотно впли ває на ціно виз на чення інфор ма цій ної 
про дук ції, що поста ча ється біб ліо теч ними уста но вами на інфор ма ційні 
ринки. Разом з тим не можна не пого ди тися з дум кою спе ці а ліс тів, які 
від зна ча ють, що рин кові меха нізми з їх сти му лю ван ням кон ку рен то-
сп ро мож ності, опе ра тив ності, якості, необ хід ності засто су вання про-
гнос тич них якос тей є на сьо го дні ефек тив ною фор мою роз витку інфор-
ма цій ного вироб ництва в інте ре сах сус піль ного поступу.

Отже, акти ві за ція біб ліо теч них уста нов у забез пе ченні інфор ма цій ної 
наси че ності сис теми наці о наль них інфор ма цій них кому ні ка цій і, таким 
чином, роз витку інфор ма ти за ції укра ї нсь кого сус піль ства пов’я зана 
з необ хід ністю вирі шення склад них та тру до міст ких про блем. Проте їх 
вирі шення є не лише сус пільно необ хід ним, але і, з ура ху ван ням наяв-
ного сьо го дні потен ці алу, абсо лютно реальним. З огляду на значну кіль-
кість біб ліо теч них уста нов у кра їні (за ста тис ти кою – до 40 тис), саме 
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робота, орга ні зо вана на коопе ра тив них заса дах, буде най більш ефек тив-
ною, дасть змогу уник нути зай вого пара ле лізму при вико нанні обо в’яз-
ко вих затрат них робіт, пов’я за них з оциф ру ван ням фон дів, т. б. пере ве-
ден ням їх в елект ро нну форму, при йн ятну для обробки й ефек тив ного 
вико рис тання на рівні сучас них інфор ма цій них тех но ло гій.

Спів ро біт ництво, що засно ване на коопе ра тив них заса дах, дасть 
змогу біб ліо теч ним уста но вам істотно зеко но мити на затра тах, пов’я за-
них із заку пів лею інфор ма цій них ресур сів, у тому числі й уні каль них, 
доро гих. Біб лі о теки, об’єд нані спіль ними кому ні ка тив ними зв’яз ками, 
мати муть єдину інфор ма ційну базу, вико ну ва ти муть свою роботу на 
необ хід ному нині висо ко якіс ному рівні, змо жуть ефек тивно задо воль-
няти запити всіх кате го рій корис ту ва чів.

Ак ти ві за ція інфор ма цій ної діяль ності біб лі о тек пови нна сти му-
лю вати також і біб ліо течну науку, інфо ло гію, в напрямі вдос ко на-
лення мето дик обслу го ву вання різ них кате го рій корис ту ва чів, у тому 
числі (що на сь о годні є дуже акту аль ним) спри яти роз витку дис тант-
ного обслу го ву вання кор по ра тив них корис ту ва чів (управ лінські струк-
тури, нау кові уста нови, гро мадські орга ні за ції, біз нес тощо). Вдос ко-
на лення інфор ма цій них тех но ло гій сучас них біб лі о тек знач ною мірою 
може вра хо ву вати напра цю вання, що мають місце в інших сфе рах сус-
піль ного життя, і насам пе ред тех но ло гії, пов’я зані з роз вит ком сучас ної 
еко но міч ної діяль ності. Так, у прак тику дис тант ного обслу го ву вання 
корис ту ва чів можуть впро ва джу ва тися тех но ло гії інтер нет-тор гівлі, 
від по відні мето дики фор му вання ціно вої полі тики, про гно зу вання 
тощо (див. Само йленко Л., Интег ри ро ван ные мар ке тин го вые ком му ни-
ка ции в сети Интер нет).

Ко опе ра тивні зв’язки між біб лі о те ками спри я ти муть ефек тив ному 
пошуку такого роду напра цю вань, вироб ле них нових тех но ло гіч них 
при йо мів в усій біб ліо теч ній системі.

Ді яль ність біб ліо теч них уста нов на сь о годні потре бує пра ців ни ків 
нових спе ці аль нос тей: спе ці а ліс тів з менедж менту, рек лам ної справи, 
спе ці а ліс тів у сфері ком п’ю те ри за ції та ін. У зв’язку з цим слід від-
зна чити необ хід ність вдос ко на лення кад ро вої полі тики в біб ліо теч ній 
сфері. Таке вдос ко на лення пови нне бути пов’я зане з під го тов кою біб-
ліо теч них, точ ніше, інфор ма цій них пра ців ни ків різ них спе ці аль нос-
тей, орга ні за цією пере під го товки біб ліо теч них кад рів, від нов лен ням 
прак тики постій ного під ви щення ква лі фі ка ції цих кате го рій спе ці а ліс-
тів з ура ху ван ням про це сів досить швид кого роз витку інфор ма цій ної 
сфери життя сус піль ст ва.
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завв ідділу НБУВ 

 П роб лем и і нт ел е ктуаль ної в л аснос т і в Інтернет 
у конте кст і інф ормацій но-ана літ ичної  
д іяль ності біб л іотек

У  ро боті р озг лядаю ться  ок р ем і пробл еми  взаємодії д во х систем – право вої сис-
т ем и інтеле кт уаль ної власн ос т і та г ло бальної  м ережі Інтернет – однієї 
з технологій, що обумовлює перехід людства до інфор ма цій ного сус піль ства; 
вплив цих про блем на інфор ма цій но-ана лі тичну діяль ність біб лі о те к.

У про цесі свого ста нов лення та роз витку право інте лек ту аль ної влас-
ності ґрун ту ва лося на кон цеп ції сти му лю вання твор чості та інно ва-
цій з метою роз витку сус піль ства шля хом над ання обме же ного в часі 
й обсязі захисту прав інте лек ту аль ної влас ності. Поява нових тех но-
ло гіч них мож ли вос тей при звела до широ кого вико рис тання об’єк тів 
авто рсь ких і суміж них прав в Інтер неті, поста вивши на поря док ден-
ний питання адек ват ного зако но дав чого регу лю вання від но син у сфері 
твор чої діяль нос ті.

Най час тіше через Інтер нет пере да ються і шля хом такої пере дачі 
пору шу ються авто рські права на літе ра турні, музичні твори, ком п’ю-
терні про грами. Серед голо вних при чин цього явища – тех нічна прос-
тота опе ра ції й еле мен тарна від сут ність при ваб ли вих варі ан тів легаль-
ного отри мання необ хід них тво рів при наяв ності неле галь них. 

Пра во влас ники фак тично не мають змоги захи щати свої права в Інтер-
неті. А в дослід ни ків вини ка ють нові кон цеп ції права на інфор ма цію 
в елект ро нному сере до вищі, зміст яких ілюстру ють слова видат ного 
німець кого філо софа Гегеля: «Право без силе вста но вити межі в духов-
ному вироб ницт ві» [7].

Для захисту прав влас ни ків існу ють чис ленні наці о нальні та між на-
родні орга ні за ції, най більша з яких – Все світня орга ні за ція інте лек ту-
аль ної влас ності (www.  w  іpo. іnt) , яка  об’єднує  90   % існую чих у сві т і 
 к раїн,  що  наочн о  де м он с трує зрос т аю ч е визнання  ін телек т уаль ної влас-
ності я к  важливог о  фактора у  св ітових  пр оц е сах

Тривалий час о сново ю міжн ар о дних угод у цій галузі  була 
 концепція спра в ед ливог о  ба ла нсування між к онкуруючи м и  ін т е ресами 
 пр авовлас ник і в та с усп ільства. З  ок рем а, Все світня конвенція про 
авторське право 1 952 р., Римська ( 19–6 1 р.) та Бернська ( 19 71 р.)  к он-
 в ен ції про охо ро н у об’є ктів інт ел ек т уальної власності  містять  відпо відні 
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поло же ння, згід н о з якими дозволено  вільне в ик о ри ста ння творів 
в освітніх й інфо рм ац ійних  ціл я х [15].  Але вже в Д ог ов орі  Вс есвітнь о ї 
 о рганізації і нте лектуаль ної влас н ості «Про а вторське право»,  прий -
ня том у в Ж еневі (1996  р. ),  передбач ає т ься мож ли вість заст о с ув ання 
техніч них при йомів  для кон тр ол ю  над вик ор ис та нням творів спо-
живачами , від п ов і даль ність за спроби їхнього тех ні чного обходу 
(ст.  11, 12 ).  

Ці поло ження з устріли д ос ить сильну к ри тику  з боку організац і-
й , які  без посере днь о з адіян і  в «обслуг ов уванні» п  ублічного доме н у1, 
і над ають освітні та біблі от ечні п о сл уги, бо  пр актичн о  в ик лючають 
 можливі сть обх од у  т ех нічного з а хисту з  ме тою правом ірн ого викорис-
тання  інформац ії ,  напри клад, для к опі ю ва ння в  осо бистих ц іл я х. 

У д ос л ідн иків викликає спра ве дл иве побо ювання  той факт, що 
з ахище ний у  та кий спосіб т ві р не може б ути дже релом  для інновацій,  
оскільк и прин нцип д оповне нн я  й р оз витку роб іт , створених п опередни-
к ам и , є ключовим для  будь-я кої т вор чості. Вони від з н ачають нерівноці-
нний під хід стосовно к раї н,  що роз в ив аю ться,  д ля яких  засто су ва ння 
сув ор ого  ре жиму зах исту інте ре сів пра вовласни ків з в ис око розвин ути х 
к раїн уск лад нює подолання від ставання в  розвит ку2 .

 У  зв’язку з  ци м  вид аєтьс я  пр о гр есивно ю ідея  за дов о ле ння матері аль ни х 
в имог п ра в ов ласни к і в  без засто с уванн я  т ех ні чного контр ол ю  над діями 
 ко ристува ч і в. На конферен ції в Б ер л іні в  чер вн і  20 04 р. групою е к сп ертів 
зап ро п он ована схема комп енсації за к ор истува ння т в орами о нлайн за 
допо мо го ю колек т ивних г ромад, які залуч а ти муть кошти з  таких джерел 
як д о бровільну під п иск у, плату за суміжні т о вари й п ослуги та і нші 
альтерн ати вн і сист ем и  компен сацій.

Але з азн ачені проп озиції пок и що з алиша ют ься на папері, а к раїни 
с віт у активно вист уп а ють п роти пор уш н иків права інтелектуальної 
 власності  в  Ін те рнеті. У 2000 р. понад 1 50  організ ацій із 28  

1 Довідка. Поняттям «публічний домен» у науковій літературі позначають сфе-
ру суспільних від носин, у якій реалізуються права на вільну циркуляцію інфор-
мації й результати творчості, на противагу при ватним матеріальним інтересам 
авторів, видавців і роз повсюджувачів. Нерідко цим же поняттям називають 
самі об’єкти й результати творчості, вільне поширення й використання яких 
дозволено їхніми авторами або не заборонено законом [18]. Більш роз горнуте 
роз криття концепції публічного домену дається в роботах таких дослідників, 
як Дж. Бойл, M. Роуз, К. Роуз, В. Ван Олстін, Д. Німмер, Р. Айзенберґ та ін. [17].
2 Довідка. Учасниками Договору про авторське право 1996 р. станом на квітень 
2004 р. є 11 слаборозвинутих, 31 середньорозвинута і лише п’ять високорозви-
нутих країн.
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к  раїн об’є дн ал ися в  аль янс для боротьб и  з мер еж евим шахрайст во-
м . Рада Європи ухвалила ряд  докуме нт ів , що с тос ую т ься міжнародної 
передачі к ом п’ю терних даних, серед я ких –  Д ир ек тива 97/ 66/ЄС «Про 
обробку  персон ал ьних даних і захист п ри ва тних інтересів у галу-
з і  телеко му н ікаці ї ». У США та Німе ччині  при йн ято н орм и,  що д ають 
право  пр ова йд еру з ак р ив ати доступ до «незаконної» інфо рм а ції [1 7] . 
 У РФ з 2 00 4  р. з  ак о нодавчо роз ш ирені м ожл ив ості захис т у пра в  автора 
в І нте рн еті.

В  Ук ра їні осн ово ю законо давства з порушеної  п роблеми 
є  Ко нст итуція , Закон України  «Про авто рс ьке право і сум і жні прав а» , 
 Ц ив ільни й  код ек с, згідно  з  в ід повідними п оложен нями  яких о сн овними 
п ри нц и па м и  формува ння від н осин в  інтелек ту ал ь ній сфері  є свобода 
такої д іяль но сті, визн анн я й захист її резул ьтат ів , над ілення  п равами 
на ці р езульт ат и  їхніх т вор ців.  А ле п ра вові  відно с ини в інтер не т-
середовищ і ними ч і тко не виз на чаютьс я. 

 А наліз існую чих на с ьог о дн і докум ен тів дає  підстави д осл і дника м 
 зр обити висново к: право знавці п ер ен о ся т ь  стару  м одель прав а н а 
інтелекту ал ьну влас ність в І нт е рнеті без урахування його осо бл и-
в остей.  Р  азом з тим с учасн і  т ехноло гії р ади кально  зм інили х ар актер 
 інформ ац ій них в ід н ос ин,  п  еретво ривши спожи вача інформацій ного 
 про ду кту на його  творця й р озп овсюдж у вача.

Цим фактом пояс нюється значний інте ре с до  за зн ач еної п р об леми 
в науко во м у середовищі. З  окрема, таких науковці в , як Дж. Кехір, 
K. Бо вр ей  , С. Tейл ман, Дж.  Смірс , Б  . Анде р ес ен.  О  кремі п и та ння 
пробл ем и  взаєм ов і дносин  тв ор ч ого т а  пра в ового а спекті в д іяль ності 
 періодично ї  п реси роз гл я ну т і  в працях  К.  А нань євої, А  .  Ку пріянова, 
С  .  Сударикова, Д.  Ре нд алла т а Ж. М уа н е [7] .

Н а поча тк овому етапі роз ви тку І нт ер нету б ільшість фах ів ців 
дотриму ва лос я позиції про н еможливість  по шир ення на ньог о чин ни х 
 н орм п равовід н ос и н у гал уз і інте л ектуаль но ї вла сност і.  Сьогодні можна 
виді лити  так і основні  точки зору  з цього питання:

1.  Проб леми не і снує –  тр еба лиш е  дот ри м ув атися з а ко н одавства 
з і нте лектуаль но ї  власності .

 2.  Від нос ин и,  що вини к ають за допомогою  глобал ь них інфо р-
маційни х мер еж , мают ь певну с пециф ік у,  тому повинні мати о с об лив е 
регу лю ва ння.

3 .  Нові інфор мац ійні техноло гії п риведут ь до корінної зміни суспіль-
ни х від носи н,  у тому  числі і з при вод у  резул ьта тів твор чо ї  праці.

4.  Ме режа Інте рнет ство рювал ас ь як м еханізм в іл ьн ог о обм ін у 
даними, тому має залишитися вільною від впли в у держа в і права.
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На погляд  фа хівців , сучасному стану спра в більше від повіда є друга 
з  на в ед ених т очок зор у. О  днак у перспе ктиві най б ільш обґ рунтованою 
 є  тр етя з в ка заних  п озицій . Її тео ре т ичним  б аз и со м м ожна вва жати 
 к онцепцію «інфо рмацій ног о сусп іл ьст ва», що о держала о фіц ійне між-
н ародне  ви зн ання в  «О к ін авс ькій хар ті ї  г л обального інфор маційного 
 суспільства»  [5 ],  при йн ятій 2 2 липня  20 0 0 р. лід е рами краї н  « ве ликої 
віс ім ки ».

Дум ка,  що інформа ційні  те хн ології  пр изведуть до з мін и суспіль-
ни х від н ос ин,  під тр и му ється  й б ага тьма наук овц ям и. Зокр ем а, віце-
пр ез идент  Російської академії  природ н ичих наук С . К ап іца в інтер в’ю 
журналу «Экс перт-И нтернет» від значив,  що сьогодні  виграє н е той , х то 
закріпить за соб о ю більше пате нті в, а той,  х то швидше п ри ймає рішення 
й  вп р ов аджує  ін новації.  « Вся і нте ле ктуальна діяльні ст ь  лю дини пов’я-
з ана з  тим, щоб пошир юв ати ї ї як м ожна  ш и рш е, а не вста н овлювати 
права  к он тролю та власн ості. С  пр оби  оформ л яти най б ільш значні 
досягненн я наук и як ч иїсь в ід критт я – це  лише  спосіб з адоволь нити 
 самолюбс тво їхніх а вт орів. Насп равді ц і  досягн ення нал ежат ь людству 
в ціло му… В ел ик і від криття повинні від разу потрапляти …  в pub lі c d o maіn» 
[9 ].   На його думк у, недо ступніст ь  інформа ції в гал уз і о світи, к  ул ьт ури 
й науки , є пору ше нн я м прин ципових  прав  лю дин и. Обді л яючи бідні 
верств и насе ле нн я інформаці єю , їх  тим самим  заган яють у ще  біл ьш у 
бід ні сть, т  ому доступ до Інтернет у  пов инн і мати в с і.  Вироб ник і р о-
зп ов сюджува ч інформації  ма ют ь одерж у вати оплату не від с поживач а 
інформ а ції, а і ншим  спосо бо м.

Такої ж думки дотр и мується в ідомий  дос лідник В.  Дозор це в: «Прав о 
влас но сті… не може с луж ити прав овою осно вою для  р ег ул ювання від-
носи н  с тосовн о і нф ормаці ї»  [9].

З  р о зв и тком Інтер не т у проблема інте лектуальної в лас ності стає 
 актуаль ною і для бібліотеч них устан о в . Зокрема ,  п  і д час ство рення елек-
т р он ни х біб лі о те к; розшир енн я номенклатури  інфор мац ій ни х ресу рсів, 
д  о  я ки х  вони заб е зп е чу ють д оступ корист ув ачам; мас шт абн ого дост упу 
до  сві тової інф ор ма цій ної м ережі; при скорення електронного доступу 
до віт чиз ня них і зару біж них доку мен таль них ресур сів із вико рис тан-
ням пошу ко вих систем.

У вирі шенні питань вра ху вання в діяль ності біб лі о тек вимог права 
інте лек ту аль ної влас ності важ ли вим є під хід, про де мо нст ро ва ний 
при йн я тими у 2004 р. ЮНЕСКО «Керів ними прин ци пами в полі тиці 
вдос ко на лення дер жав ної інфор ма ції, що є сус піль ним над бан ням». 
Їхня основна теза з даної про блеми така: «Дер жаві необ хідно дуже 
точно вста но вити баланс між перед ба че ними зако но давст вом про 
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інте лек ту альну влас ність обме жен нями на доступ і вико рис тання пев-
них видів інфор ма ції, з одного боку, і пра вами гро ма дян у кон тексті 
більше широ кого роз у міння соці аль них й еко но міч них інте ре сів кра їни, 
з іншо го». Збе ре ження й роз ви ток, у тому числі й за допо мо гою права, 
ролі біб лі о тек, як пуб ліч них центрів доступу до знань, є одним із фун да-
мен таль них завдань при фор му ванні гло баль ного інфор ма цій ного прос-
тору [14].

Сьо го дні біб лі о теки роз ши рю ють мож ли вості своєї діяль ності за 
раху нок ство рення інфор ма цій но-ана лі тич них служб. При цьому якісні 
показ ники діяль ності цих струк тур, що про ду ку ють нову сус пільно 
зна чущу інфор ма цію, орі єн то вану на роз криття біб ліо теч них фон дів, 
вве дення інфор ма цій в ефек тив ний сус піль ний обіг, обу мов лю ються 
вдос ко на лен ням біб ліо теч ної прак тики, мож ли вос тями біб ліо теч них 
фон дів, досту пом до ресур сів Інтернету.

Служба інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної 
влади НБУВ здійс нює для дис кант ного обслу го ву вання корис ту ва чів 
опе ра тивну під го товку мате рі а лів на базі Інтер нету і дру ко ва них ЗМІ 
за визна че ною тема ти кою, спе ці аль них ана лі тич них мате рі а лів на базі 
вико рис тання сис те ма тично понов лю ва них фон дів моно гра фіч ної та 
довід ко вої літе ра тури, готує довід ко во-ін фор ма ційні, огля дові мате рі-
али [12]. Зок рема, це жур нал «Укра їна: події, факти, комен та рі», щоден-
ний випуск «Регі они сьо го дні», бюле тені «Резо нанс», «Шляхи рефор-
му вання укра ї нсь кої нау ки», «Без пека під при єм ницт ва», «Прог но зи», 
«Екс перт но-ана лі тич ний висно вок моні то рингу ЗМІ з питань зайня-
тості насе лення та ринку пра ці» та ін.

По сту пово в роботі СІАЗ дедалі більше зрос тає роль елект ро нних 
інфор ма цій них тех но ло гій, що обу мов ле но різ ким збіль шен ням обся-
гів інфор ма ції в сус піль стві, зрос та ю чою швид кістю її цир ку ля ці ї. 
Для вико нання від по від них запи тів своїх замов ни ків служба забез пе чує 
опе ра тив ність інфор ма цій ного обслу го ву вання, ана ліз вели ких обся гів 
нових мате рі а лів. 

Але супе реч ності права інте лек ту аль ної влас ності в інтер нет-се ре-
до вищі, про які йшлося вище, часто галь му ють ці про цеси. Зок рема, 
під час роботи з інфор ма цією веб-ре сур сів регі о наль них орга нів дер-
жав ної влади різ них рів нів звер тає на себе увагу факт наяв ності на них 
позначки охо рони авто рсь ких прав – латинсь кої літери «c», обве де ної 
колом (ст. 11 Закону Укра їни «Про авто рське право і суміжні пра ва») 
[1]. Що охо ро ня ється цією познач кою – сам сайт чи його кон тент, і чи 
можна вва жати об’єк том інте лек ту аль ної влас ності пові-д ом лення про 
діяль ність влад них струк тур? Згідно з Зако ном Укра їни «Про інфор ма-
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ці ю» (роз діл IV, ст. 43.), «кож ний учас ник інфор ма цій них від но син для 
забез пе чення його прав, сво бод і закон них інте ре сів має право на одер-
жання інфор ма ції про: діяль ність орга нів дер жав ної влади; діяль ність 
народ них депу та тів; діяль ність орга нів міс це вого і регі о наль ного само-
вря ду вання та міс це вої адмі ніст ра ці ї…» [2]. Тому є доціль ним роз мі-
щення на цих веб-ре сур сах роз ши ре них пояс нень пра вил корис ту вання 
інфор ма цією для її спо жи ва чів або роз робка на основі зако но давства 
загаль них пра вил для всіх офі цій них сайтів.

Ще одним важ ли вим дже ре лом у роботі СІАЗ є інфор ма ційні сайти 
та інтер нет-ЗМІ, діяль ність яких поки що також нечітко рег ла мен ту-
ється зако но давст вом. З одного боку, вони пере важно дотри му ються 
умов Закону «Про дру ко вані засоби масо вої інфор ма ції (пре су) в Укра-
ї ні», згідно з яким ЗМІ є «видання, які вихо дять під постій ною назвою, 
з пері одич ністю один і більше номе рів (випус ків) про тя гом року» 
(ст. 1). З іншого – в існу ю чому вигляді супе ре чать визна ченню Закону 
«Про видав ничу спра ву»: «Видання пови нно від по ві дати вимо гам стан-
дар тів від носно оформ лення, полі гра фіч ного та тех ніч ного вико нан-
ня». Деякі інтер нет-ви дання вирі шу ють питання свого ста тусу в досить 
прос тий спо сіб: реєст ру ють одно йменне аге нтство чи газету і таким 
чином одер жу ють ста тус засобу масо вої інфор ма ці ї. Чи є серед них ЗМІ 
і чи роз по всю джу ється на них авто рське право на роз мі щені мате рі али, 
є супе реч ли вим питанням.

Ви вчення пози ції дослід ни ків з цієї акту аль ної для про цесу під го-
товки інфор ма цій но-ана лі тич ної про дук ції СІАЗ про блеми при во дить 
до висновку: серед них домі нує думка про те, що Інтер нет через свою 
масо вість є засо бом масо вої інфор ма ції, тому роз мі щені в ньому мате рі-
али можуть бути при рів ня ними до пуб лі ка ції у ЗМІ. Од нак стве р дження 
викли кає запе ре чення – від по відно до Указу Пре зи дента Укра їни «Про 
заходи щодо роз витку наці о наль ної скла до вої гло баль ної інфор ма цій-
ної мережі Інтер нет та забез пе чення широ кого доступу до цієї мережі 
в Укра ї ні» від 31 липня 2000 р., Інтер нет є «гло баль ною інфор ма цій ною 
мере же ю», а не засо бом масо вої інфор ма ці ї. 

Тому багато запи тань викли кає ще одна про блема в роботі з інтер-
нет-ре сур сами – умови вико рис тання їхніх мате рі а лів. Спи сок тих із 
них, що забо ро ня ють це робити, або обу мов лю ють дозвіл пись мо вою 
уго дою, дуже вели кий, зок рема, це: сайти інфор ма цій них агентств, 
тема тичні та вузь ко про фільні сайти і пор тали, окремі сайти регі о наль-
них ТРК та ін. Окремі інтер нет-ви дання забо ро ня ють будь-яке коп-
i ю вання, пуб л i ка цiю, пере друк чи наступне поши рення iнфор ма цiї, 
що мiстить поси лання на інфор ма ційні аге нтства. На окре мих із них 
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вико рис то ву ються спе ці альні тех но ло гії для конт ролю за опе ра ці ями 
корис ту ва чів: деак ти ву ються команди «вирі за ти», «вста ви ти» і «збе-
регти як». І таку пози цію можна зро зу міти – на думку датсь кого екс-
перта з авто рсь кого права Т. Якоб сона, «у разі, коли жур на лісти не 
над і лені пра вами на інфор ма цію, навряд чи можна покла да тися на її 
над ій ність» [7].

Ра зом з тим, копі ю вання почи на ється вже з моменту пере гляду сайту. 
Воно здійс ню ється в опе ра тивну пам’ять ком п’ю тера, у тим ча сові файли 
бра у зера та у тим ча сові файли мережі. Тому такі забо рони дещо супе ре-
чать прин ци пам існу вання Інтер нету і потре бу ють уточ нен ня.

Ст. 19 Між на род ного пакту про гро ма дянські і полі тичні права 
визна чає, що кожна людина має право шукати, одер жу вати і поши рю-
вати будь-яку інфор ма цію та ідеї, неза лежно від дер жав них кор до нів, 
усно, пись мово чи за допо мо гою друку або худож ніх форм вира ження 
чи іншими спо со бами на свій вибір [18]. Тому, мабуть, більше від по ві дає 
вимо гам між на род ного і укра ї нсь кого права, зок ре ма, ст. 9. «Право на 
інфор ма ці ю» (Роз діл I.) Закону «Про інфор ма ці ю» 3 пози ція тих сай тів 
або інтер нет-вер сій дру ко ва них видань, які дозво ля ють повне або част-
кове вико рис тання своєї інфор ма ції за умови обо в’яз ко вого поси лання 
або гіпер по си лання на пер шо дже рело («Вер си и. com» (www. versii. 
com), «Новости Кры м а» (http: / /news. allcrimea. net), «Эксперт Укра ин а» 
(www. exper t.  ua ) та ін.) .  Тим біл ьше, що згідно зі ст.  10 («Об’єкти, що не 
охоро ня ють ся») закону України про  ав т орськ е право та суміжні  права, 
пов ідомлення про  но вини дня або  по точні  по дії , що мають характ е р 
звичайної прес-ін форма ці ї,  не  є об’є ктом авт орс ького прав а. А  зг ідно 
зі ст. 21  («Вільне використання  т вору із  заз нач енням  імені  автора»)  – 
без  зг од и а втора,  а  л е  з о бов’я зк ов и м з азнач енням його і мені й джер ела 
запо зи чення,  доп ус ка ється вик ор истанн я цитат з опуб л ікова ни х т ворів 
 в обсязі , виправ д ан ому пост а вленою  метою, у тому числ і цит ув а нн я 
статей  з газет і ж у рналів у ф ормі оглядів  пр еси , якщо в оно зумовл ено 
критич ним, полемічни м,  науковим  аб о  інфор ма ці й ни м хара кт ером тво-
ру , д  о якого  цитати в кл ю ча ю ться.

На ведена а ргу мен тація вима га є роз’я сн ення п ит анн я правомі рн о ст і 
з о гляду на  дотрим ання прав авто рів п ро цесу р оз п ов сюдження інф ор ма-
ці йного продукту електронного  з асобу  масової і нформації (або дру к ов а-

3 Усі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на ін-
формацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, по-
ширення та зберігання від омостей, необхідних їм для реалізації ними своїх 
прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
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ного, що має  свій с айт). Дослід ник цієї т ем а тик и К. Л еонтьєв  виокремлює 
три основні етапи при будь-якому використанні твору в цифровій інтер-
ак тив ній мережі. Кож ному з них від по ві дає право, закріп лене зако но-
давст вом. Пер ший етап – роз мі щення твору в циф ро вому сере до вищі. 
Він роз гля да ється зако но давст вом як реа лі за ція пра во влас ни ком права 
на від тво рення твору. Дру гий – над ання корис ту ва чам доступу до нього, 
що є пуб ліч ним спо ві щен ням. Тре тій – його від тво рення на ком п’ю тері 
корис ту вача [5]. Отже, пере дача твору за допо мо гою гло баль ної мережі 
є склад ним про це сом, під час якого від бу ва ється неод но ра зове несан-
к ці о но ване його від тво рення. Від по відно до зако но давства на кож ному 
з ета пів потріб ний дозвіл автора з обо в’яз ко вою випла тою йому вина го-
ро ди. З юри дич ної точки зору це при зво дить до ситу а ції, коли будь-яке 
звер нення корис ту вача до ресур сів Інтер нет робить його поруш ни-
ком авто рсь ких прав, а діяль ність елект ро нних ЗМІ – про ти прав но ю. 
Бо своєю діяль ністю вони прак тично «про во ку ють» корис ту ва чів до 
неза кон них дій, адже її метою є «поши рення видання серед чита чів» 
(ст. 6). Закону Укра їни «Про дру ко вані засоби масо вої інфор ма ції (пре-
су) в Укра ї ні» [3].

Отже, з наро джен ням Інтер нету і роз вит ком новіт ніх інфор ма цій них 
тех но ло гій шлях сус піль ства до інфор ма ції стає більш швид ким і прос-
тим. Але роз ши рення тех но ло гіч них мож ли вос тей для реа лі за ції інфор-
ма цій ної та твор чої сво боди людини супро во джу ється загост рен ням пра-
во вих про блем, серед яких питання вста нов лення спра вед ли вого балансу 
між пра вом на сво боду інфор ма ції і захис том прав інте лек ту аль ної влас-
ності є одним з най ак ту аль ні ших у сві то вій політиці. Ко мер ці а лі за ція 
інте лек ту аль ного про дукту в циф ро вому сере до вищі не гар мо ні зо вана 
на сьо го дні з пев ними сус піль ними інте ре сами – зок рема, ускладнюється 
у зв’язку з цим вирі шення питання ком плек ту вання біб ліо теч них закла дів 
сучас ною висо ко якіс ною інфор ма цією з дже рель ної бази Інтер нет, вико-
рис тання її для сус пільно зна чу щої інфор ма цій но-ана лі тич ної роботи. 
У зв’язку з цим є необ хід ним при йн яття на між на род ному рівні і в Укра-
їні від по від них нор ма тив них доку мен тів, що спри я ти муть зміц ненню 
таких цін нос тей як право людини на інфор ма цію, захисту інте лек ту аль-
ної сво боди в пуб ліч ному домені.
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 УДК 070.1 (477) : 33
Сергій КУЛИЦЬ КИ Й , 
канд.  іст. наук, старш. нау к.  спів ро б. НБУ В

 П р о блема отримання об’єк ти вн и х знан ь  про еко номічн і 
 п роцеси в Україні з  джерел діл ової пер і од ики

На п ідставі погля дів авторів р яду робі т з інфор мацій ної д іял ьн ості 
 р озгляда ют ься крит ері ї визначення об’єкти вност і  знань про  е коном ічн і проце си , 
щ  о їх  можна  отримати з джерел  ділової періодики.  А  наліз  проблеми вико нано 
 з а  ти пами ділових видань. Запропоновано схему аналізу повідомлень ділових 
періодичних видань адресатом на предмет їх об’єктивності. Спроба визначення 
при йомів викривлення об’єктивності повідомлень виконана на конкретному 
прикладі.

Постановка проблеми. У роз винутих країнах Заходу поява сучасної 
газетної індустрії обумовлена становленням ринкової економіки, 
технологічним прогресом і роз витком громадянського суспільства [1, 
113–115]. Від повідні аналогії можна провести й стосовно України, де роз-
виток ринкових від носин служив поштовхом до появи нового сегмента 
інформаційного ринку – ділової періодики. Адже перші по суті ділові 
періодичні видання з’являються наприкінці 80-х – на початку 90-х років.

Ділова преса, як складова суспільного інституту «ділова пері оди ка», у цій 
роботі роз гля да ється як пері одичні видання, зорі єн то вані на інфор ма ційне 
обслу го ву вання рин ко вих (товар но-гро шо вих) від но син у сус піль стві, що 
зна хо дить від о бра ження в змісті пред став ле них у цих видан нях повід ом лень, 
пере важна час тина яких при свя чена саме питан ням еко но міч ного роз витку 
та суміж ним темам. В Укра їні ділова преса пред став лена такими видан нями 
як «Биз нес», «Конт рак ти», «Инвест га зе та», «Э ко но ми чес кие извес ти я», 
«Агро перс пек ти ва», «Неф тя ное обоз ре ние «Тер ми нал» та ін.

На при клад, основ ними тема тич ними напря мами жур налу «Агро 
перс пек ти ва» є ана ліз стану та перс пек тив роз витку агро про мис ло-
вого ком плексу Укра їни, екс клю зивні ана лі тичні огляди, про блемні 
статті, інтер в’ю та комен тарі про від них фахів ців; постій ний моні то ринг 
внут рі шнь ого та зов ні шнь ого рин ків сільсь ко гос по дарсь ких това рів та 
ана ліз супут ніх рин ків паль но-мас тиль них мате рі а лів, тех ніки, облад-
нання, міне раль них доб рив та засо бів захисту рос лин тощо. Від по відно 
його читацька ауди то рія в Укра їні, за повід ом лен нями редак ції, має 
таке пред став ництво: про відні трей дери – 42  %, най більші вироб ники 
та поста чаль ники мате рі аль но-тех ніч них ресур сів – 29  %, інвес ти-
ційні ком па нії – 8  %, посоль ства та тор го во-еко но мічні місії Укра їни за 
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кор до ном – 6,5  %, дер жавні струк тури – 6 %, банки – 4  %, біржі – 2  %, 
тор го во-про мис лові палати – 1,5 %, стра хові ком па нії – 1  % [2].

Крім спе ці а лі зо ва ної діло вої преси до кате го рії діло вої пері одики слід 
від нести ква лі фі ко вані пуб лі ка ції на еко но мічну тема тику в пері одич-
них гро мадсь ко-по лі тич них видан нях, зорі єн то ва них на най ос ві че нішу 
час тину насе лення, як-то: тиж не вики «Комен та рі», «Дзер кало тиж ня», 
«Кор рес пон дент», «Фокус» тощо. До кате го рії діло вої пері одики можна 
також повністю або част ково від нести інфор ма цію, роз мі щену на деяких 
інтер нет-сай тах, що за сво їми зміс тов ними харак те рис ти ками від по ві-
дає зазна че ним вище вимогам.

Тобто ділова пері одика зорі єн то вана насам пе ред на задо во лення 
інфор ма цій них потреб біз нес ме нів, най ма ного менедж менту під при-
ємств, пра ців ни ків орга нів дер жав ної та міс це вої влади і управ ління, 
нау ко вців, а почасти – і сту ден тів. Висо кий рівень освіти читаць кої 
ауди то рії обу мов лює від по від ний рівень висвіт лення діло вої тема тики 
та гли бину ана лізу про блем. Тому, від по відно до зазна че них кри те ріїв, 
пуб лі ка ції на еко но мічну тема тику, зорі єн то вані на дуже широку ауди-
то рію з пере важно серед нім рів нем освіти (у таких видан нях, як «Сего-
д ня», «Вечер ние вес ти», «Факты и ком мен та ри и» тощо), не можна від-
но сити до кате го рії діло вої пері оди ки.
Пред ме том цього дослі дження є про блема отри мання об’єк тив них 

знань про еко но мічні про цеси в Укра їні з дже рел діло вої пері одики. Це 
пов’я зано як із зміс тов ним напов нен ням поняття «о б’єк тив ність знань» 
у прак тиці інфор ма цій но-ана лі тич ної роботи, так і зміс тов но-ор га ні за-
цій ною спе ци фі кою діло вої пері оди ки.

Знання – це пере ві ре ний прак ти кою резуль тат піз нання дійс ності, 
її від о бра ження у сві до мості людини. Схе ма тично це можна опи сати 
таким чином: знання = факти + пере ко нання + пра вила. При йн ято виді-
ляти два типи знань: про це дурні та декла ра тивні. Про це дурні знання 
опи су ють логічну послі дов ність дій, що можуть засто со ву ва тися для 
вирі шення конк рет них, нерідко фор маль но-ло гіч них за своєю при-
ро дою завдань. До кате го рії ж декла ра тив них знань нале жать усі інші 
знання, що не під па да ють під кате го рію про це дур них знань [3, 8; 4, 114].

Та ким чином об’єк тив ність знань про еко но мічні про цеси, отри ма них 
із дже рел діло вої пері одики, визна ча ється сту пе нем адек ват ності від о-
бра ження інфор ма ції про ці про цеси у сві до мості від по від ної ауди то рі ї.
Ана ліз дослі джень і пуб лі ка цій. Про блема отри мання об’єк тив-

них знань про еко но мічні про цеси в Укра їні з дже рел діло вої пері одики 
прак тично не дослі джена в нау ко вій літе ра турі. Нечис ленні роботи 
у віт чиз ня них нау ко вих видан нях роз гля да ють ділову пері одику з
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пози цій біб ліо теч ної та видав ни чої справи [5, 6] або ж в інсти ту цій но-
ево лю цій ному плані [7]. Фун да мен тальна ж робота російсь кої дослід-
ниці Є. Л. Вар та но вої з меді а е ко но міки висвіт лює досвід роз ви ну тих 
країн [1]. Корисні факти та ори гі нальні думки щодо ситу а ції на укра ї-
нсь кому ринку діло вої преси в деяких віт чиз ня них діло вих видан нях [8, 
9]. Однак на про блемі об’єк тив ності знань, отри ма них із дже рел діло вої 
пері одики, у всіх зга да них пуб лі ка ціях акцент не робиться.

Тому для роз в’я зання постав ле ного завдання, крім зга да них вище 
робіт, авто рові дове лось звер ну тися до праць з інших, дотич них 
сфер дослі джень. Ідеться, зок рема, про роботи фахів ців з біз нес-роз-
відки (сино німи: про мис лова роз відка, про мис лове шпи гунство тощо). 
Попри корисні тео ре тичні, мето дичні поло ження та ори гі нальні ідеї ці 
роботи [10; 11; 12] не роз гля да ють питання отри мання об’єк тив них еко-
но міч них знань у конк рет них умо вах інфор ма цій ного прос тору Укра-
їни. Важ ливі поло ження мето дич ного харак теру наве дені й у фахо вих 
видан нях з інфор ма цій но-ана лі тич ної роботи [13;14]

Надзви чайно корис ним вида ється засто су вання до пред мету цього 
дослі дження поло жень кон цеп ції реф лек тив ності опри люд не них і пере-
ві ре них на фінан со вих рин ках Дж. Соро сом [15]. Дана тео рія базу ється 
на тому поло женні, що сус пільна пси хо ло гія не лише фор му ється під 
впли вом еко но міч них та інших сус піль них від но син, а й сама ця пси-
хо ло гія активно впли ває на пере біг озна че них про це сів. Погляди, що 
є панів ними в пев ному соці умі, можуть при ско рю вати або, навпаки, 
упо віль ню вати ті чи інші сус пільні про цеси. Тобто існує реф лек тив ний 
меха нізм подвій ного зво рот ного зв’язку між реаль ністю та уяв лен ням 
суб’єк тів (учас ни ків сус піль них про це сів) про цю реаль ність.

Адже люди діють на під ставі своїх уяв лень про ситу а цію (реаль-
ність). Ці уяв лення так чи інакше можуть від різ ня тись від реаль ності. 
Тобто сприй няття учас ни ків рин ко вих та інших сус піль них про це сів за 
своєю при ро дою тією чи іншою мірою помил кові в оцінці ситу а ції та 
спри чи ня ють від по відно неоп ти мальну їх реак ці ю. Коли помил ко вість 
погля дів та неадек ват ність реак ції учас ни ків про це сів ста ють оче вид-
ними, від бу ва ється біль ш-менш ради кальна зміна погля дів та пове дінки 
суб’єк тів, а сам еко но міч ний чи інший сус піль ний про цес у резуль таті 
може змі нити, при чому іноді на про ти лежне, своє спря му вання та цілий 
ряд інших своїх пара мет рів.

Про дук тив ним вида ється й засто су вання кате го рій якіс них харак-
те рис тик інфор ма ції для більш гли бо кого роз у міння меха ніз мів отри-
мання об’єк тив них знань про еко но мічні про цеси з дже рел укра ї нсь кої 
діло вої пері оди ки.



200

Ре зуль тати дослі дження. Для своїх чита чів ділова пері одика є дже ре-
лом інфор ма ції та знань. У зміс тов ному плані інфор ма цію поді ля ють на 
фак тичну й кон цеп ту альну. При чому, як зазна чає М. Кас сон, факти самі 
по собі багато не зна чать; лише коли вони тлу ма чаться, їхнє зна чення стає 
зрозумілим. Саме тлу ма чен ням фак тів і є кон цеп ту альна інфор ма ція [16, 
202–209]. Остання – най ближче до власне знань. Адже, згідно з наве де-
ною вище фор му лою, знання = факти + пере ко нання + правила.

Та ким чином, щоб бути об’єк тив ними, знання, які спо жи вач отри мує 
із дже рел діло вої пері одики, мають бути отри мані в резуль таті засто су-
вання від по від них пра вил обробки точ них і досто вір них фак тів на базі 
адек ват ного роз у міння реаль ності та за від сут ності хиб них пере ко нань, 
сте рео ти пів. Пору шення навіть деяких скла до вих цієї «фор мули знань» 
з висо ким сту пе нем імо вір ності може при звести до отри мання спо жи ва-
чем інфор ма ції нео б’єк тив них знань. Напри клад, непра вильна обробка 
чи ком по ну вання навіть досто вір них фак тів або ж хибні пере ко нання 
можуть при звести до отри мання нео б’єк тив них знань про еко но мічні 
про цеси в Укра їні з дже рел діло вої пері оди ки.

З іншого боку, не можна об’єк тив ність знань просто ото тож ню вати 
з такими якіс ними харак те рис ти ками навіть суто фак тич ної інфор-
ма ції, як, напри клад, точ ність, досто вір ність тощо. Зок рема, точ ність 
інфор ма ції являє собою при пус ти мий рівень її викрив лення і визна-
ча ється харак те ром завдань, які вирі шує той чи інший суб’єкт. У свою 
чергу, досто вір ність інфор ма ції визна ча ється її влас ти вістю від о бра жати 
реально існу ючі об’єкти з необ хід ною точ ністю. Влас ти вість інфор ма-
ції міс тити в собі необ хід ний міні маль ний обсяг від о мос тей для при й-
н яття пра виль ного рішення нази ва ється пов но тою інфор ма ці ї. Утім, 
така якісна харак те рис тика інфор ма ції, як корект ність визна ча ється 
одна ко вим її тлу ма чен ням усіма спо жи ва чами [3, 28–29].

Як бачимо, точ ність, досто вір ність і пов нота інфор ма ції є одно тип-
ними вза є мо зв’я за ними й від нос ними за своєю при ро дою харак те рис ти-
ками. Напри клад, повід ом лення у діло вій пресі про фінан сові пара метри 
дер жав ного бюджету, подані з точ ністю до міль йо нів гри вень, можна 
вва жати ціл ком досто вір ними й у пев них випад ках доволі повними від-
по відно до потреб того чи іншого читача. Однак така сту пінь точ ності, 
ціл ком при йн ятна для ЗМІ, вод но час непри пус тима для бух гал терсь кої 
звіт ності до від по від них орга нів Мініс терства фінан сів, куди інфор ма-
ція має пода ва тися з точ ністю до копійки. У цьому плані інфор ма ція 
про фінан сові пара метри дер жав ного бюджету, опри люд нена в пресі, 
для дер жав них фінан со вих орга нів та й для ряду суб’єк тів ринку буде 
неточ ною, недо сто вір но ю.
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Тому пара метри зга да них вище якіс них харак те рис тик інфор ма ції 
можуть вико ну вати функ ції лише від нос ної, а не абсо лют ної шкали 
оцінки сту пеня об’єк тив ності фак тич ної та кон цеп ту аль ної інфор ма ції, 
наве де ної у діло вій пері оди ці.

Для все біч ного визна чення сту пеня об’єк тив ності знань, отри ма-
них із дже рел діло вої пері одики, доцільно звер ну тися до при йо мів, що 
засто со ву ються в роботі роз відки. Так, у своїй роботі Ч. Хант і В. Зар-
та р’ян наго ло шу ють, що «е ко но мічна інфор ма ція не зво диться лише до 
фор мул, нехай навіть скла де них най кра щим чином. Здо ро вий глузд, що 
спи ра ється на інфор ма цію неточну, але важ ливу, бере гору при ретель-
ному ана лізі неви рі ше них про блем» [12, 93].

Аме ри кансь кий гене рал В. Плетт свого часу наго ло шу вав, що досто-
вір ність повід ом лення є клю чо вою озна кою при оцінці будь-якого інфор-
ма цій ного доку мента, ство ре ного в резуль таті ана лі тич ної діяль ності. 
Вона забез пе чу ється завдяки пра виль ному поєд нанню ряду момен тів, що 
визна ча ють резуль та тив ність роботи ана лі тика. Голо вними серед них є:

– гли боке роз у міння дійс ності тим, хто ана лі зує повід ом лен ня;
– пра виль ний від бір фак тів, що сто су ються об’єкта аналізу;
– ви ді лення на під ставі ана лізу фак тів, основ них момен тів явищ та 

про це сів, основ них при чин но-нас лід ко вих зв’яз ків [14].
Крім того, широко від о мим при йо мом ана лі тич ної роботи під час 

пере вірки досто вір ності повід ом лення є пошук ана ло гіч них за зміс том 
повід ом лень в інших дже ре лах інфор ма ці ї.

Та ким чином, клю чо вими кри те рі ями об’єк тив ності знань про 
еко но мічні про цеси в Укра їні, що їх можна отри мати з дже рел діло вої 
пері одики, є від о бра ження у цих від о мос тях логіки клю чо вих при-
чин но-нас лід ко вих зв’яз ків у яви щах та про це сах, про які повід ом ля-
є ться. Фор мальні ознаки точ ності, досто вір ності, пов ноти повід ом лень 
мають харак тер, під по ряд ко ва ний цілям та логіці ана лізу від по від них 
про це сів та явищ. Адже, як зазна ча лося, фор мальні вимоги до зга да-
них вище якіс них харак те рис тик інфор ма ції про один і той же об’єкт 
можуть змі ню ва тися залежно від цілей про ве дення аналізу. Вод но час 
харак тер знань, що пода ються в діло вій пері одиці, багато в чому зале-
жить від типу від по від них видань, перш за все діло вих. У почат ко вий 
період свого існу вання ділова преса в Укра їні у зміс тов ному плані мала 
уні вер саль ний харак тер. ЇЇ подаль ший роз ви ток ішов шля хом її спе ці-
а лі за ці ї. На сьо го дні в Укра їні можна виді лити такі сег менти діло вих 
видань (пре си):

Ді лові кон суль та тивні пері одичні видання.
Га зети (пері оди ка) ого ло шень.
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Спе ці а лі зо вані ділові огля до во-ана лі тичні пері одичні видання.
Уні вер сальні огля до во-ана лі тичні ділові тиж не ви ки.
Що денні ділові газети.
При кла дом про це дур них знань можуть слу жити пуб лі ка ції різ них 

зако нів та під за кон них актів, юри дичні кон суль та ції сто совно пев них 
ситу а цій у сфері під при єм ниць кої діяль ності, пояс нення до мето дик 
бух гал терсь ких роз ра хун ків тощо. Ідеться про пуб лі ка ції, що про по-
ну ють чита чеві від по відні схеми пове дінки в пев них ситу а ціях. Напри-
клад, на поста чанні чита чам зазна че них вище форм про це дур них знань 
спе ці а лі зу ються, напри клад, такі ділові кон суль та тивні пері одичні 
видання, як «Бух гал те ри я» хол дингу «Бліц-Ін форм» та «Дебет-Кре дит» 
видав ни чого дому «Галицькі конт рак ти». У цих видан нях скла дова 
«пере ко нань», у зга ду ва ній вище «фор мулі знань», прак тично зве дена 
до міні муму. Конк ретні ситу а ції, що ана лі зу ються кон суль тан тами, по 
суті, явля ють собою факти та від по відні пра вила їх обробки, що й забез-
пе чує висо кий сту пінь об’єк тив ності знань, які про по ну ють своїй ауди-
то рії ділові кон суль та тивні пері одичні видання.

Окре мим сег мен том діло вої преси можна вва жати газети ого ло шень, 
які обслу го ву ють насамперед дріб ний та серед ній біз нес і реально спри-
я ють під ви щенню ефек тив ності обігу това рів і послуг у про цесі еко-
но міч ного від тво рення. Без за пе реч ний лідер цього сег мента ринку, 
напри клад, у Києві та, мабуть, і в Укра їні вза галі – уні вер сальна газета 
ого ло шень Avizo. Знання, що пода ються у газе тах ого ло шень, мають, 
по суті, декла ра тив ний, а не про це дур ний харак тер, як це може вида-
тися на пер ший погляд. Про по зи ція (рек ла ма) това рів і послуг конк рет-
них суб’єк тів під при єм ництва, що пода ється у зазна че них видан нях, є, 
строго кажучи, тлу ма чен ням рек ла мо дав цями інфор ма ції, яка пода ється 
як фак тична. Це озна чає, що хоча, в основ ному, ця інфор ма ція такою і є, 
однак не можна виклю чати ймо вір ності пев ного сві до мого чи несві до-
мого її викрив лення рек ла мо дав цем, а в окре мих випад ках  навіть шах-
райст ва.

По суті, сту пінь об’єк тив ності інфор ма ції, що її адре сат може отри мати 
з газет ого ло шень, зале жить від його вміння оброб ляти отри мані факти за 
допо мо гою від по від них пра вил, а також від наяв них у нього «пере ко-
нань» (наста нов, сте рео ти пів тощо). При чому ваго мою запо ру кою об’єк-
тив ності інфор ма ції, що міс титься в газе тах ого ло шень, є кон ку рен ція 
рек ла мо дав ців та мож ли вість засто су вання адре са том зако нів ста тис-
тики для обробки знач ної кіль кості одно тип них повід ом лень.

Спе ці а лі зо вані ділові огля до во-ана лі тичні пері одичні видання, уні-
вер сальні огля до во-ана лі тичні ділові тиж не вики, щоденні ділові газети, 
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а також гро мадсь ко-по лі тичні огля до во-ана лі тичні пері одичні видання 
про по ну ють своїм чита чам в основ ному декла ра тивні знання. Скла до-
вими «фор мули знань», що часто пере ва жа ють у повід ом лен нях, які 
пода ються у пере лі че них вище типах видань, є факти й пере ко нання 
авто рів цих повід ом лень або ж інших суб’єк тів, інте реси яких ці автори 
можуть являти. Зазна чені пере ко нання нерідко при йма ють форму 
комен та рів огля да чів, оці нок екс пер тів, при пу щень, гіпо тез тощо. Пра-
вила ж обробки різ но ма ніт них повід ом лень у зга да них типах видань 
змі ню ва ти муться залежно від змісту цих повід ом лень. Тобто, залежно 
від того, напри клад, ідеться про фак тичну чи кон цеп ту альну інфор ма-
ці ю.

Утім, висо кий про фе сій ний та освіт ній рівень читаць кої ауди то рії 
спе ці а лі зо ва них діло вих огля до во-ана лі тич них пері одич них видань, 
уні вер саль них огля до во-ана лі тич них діло вих тиж не ви ків, щоден них 
діло вих газет та гро мадсь ко-по лі тич них огля до во-ана лі тич них пері-
одич них видань обу мов лює доволі високі вимоги до якіс них харак те рис-
тик пода ної інфор ма ції, обме жує мож ли вості сві до мого викрив лення її 
змісту, хоча й не виклю чає повністю такої мож ли вості. Мабуть, більшу 
загрозу отри манню об’єк тив них знань про еко но мічні про цеси в Укра їні 
у випадку з пере лі че ними типами видань ста но вить мож ли вість несві-
до мого викрив лення інфор ма ції як її від прав ни ком, так і адре са том.

Роз гля да ючи про блему отри мання об’єк тив них знань про еко но мічні 
про цеси з дже рел діло вої пері одики, також треба звер тати увагу на спе-
ци фіку медіа  ринку, що має подвій ний харак тер, висту па ючи одно часно 
як ринок това рів і як ринок послуг. Това ром на цьому ринку є власне 
інфор ма ція, тобто упа ко ва ний у від по відні меді а форми зміст повід ом-
лень. А на ринку послуг ЗМІ кон ку ру ють між собою, над а ючи послуги 
рек ла мо дав цям із доступу до від по від ної ціль о вої ауди то рі ї. До того ж 
цін ність меді а підп ри ємств визна ча ється не лише їх біз нес-ха рак те рис-
ти ками, а й мож ли вістю впливу на гро мадсь ко-по лі тичне життя сус-
піль ства [1, 48–51]. Повною мірою зазна чені вище поло ження сто су-
ються й діло вої пері одики, роз ви ток якої в Укра їні слід роз гля дати саме 
з цих позицій.

Не об хідно також вра хо ву вати, що іноді під вигля дом ана лі тич них 
вида ються різ но ма нітні пуб лі ка ції, які за зміс том і харак те ром подання 
інфор ма ції вико ну ють по суті PR-функ ці ї. Від дійсно ана лі тич них пуб-
лі ка цій такий замас ко ва ний під ана лі тику PR від різ ня єть ся:

– зміс тов ною незба лан со ва ністю, коли акцент робиться на одних 
питан нях, а інші – сві домо замов чу ються («спі раль мов чан ня»);

– під ви ще ною част кою емо цій них висло вів, що від о бра жа ють осо-
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бисте став лення автора до питань, які роз гля да ють ся;
– екс плу а та цією «сте ре о типу авто ри те ту», коли поси лання на титули 

та інші подібні ознаки корес пон ден тів пре ва лює над логі кою ана лізу 
від по від них явищ та процесів;

– над мір ною апе ля цією до емо цій них меха ніз мів сприй няття інфор-
ма ції чита чем тощо.

Тому, з пози ції отри му вача інфор ма ції ана ліз змісту повід ом лень 
у діло вій пері одиці на пред мет їх об’єк тив ності доцільно здійс ню вати 
за такою схемою:

Ціль ова функ ція дже рела інфор ма ції, його інфор ма ційна політика.
Ін те реси від прав ника інфор ма ції, його інфор ма ційна політика.
Го ло вні інфор ма ційні функ ції, які вико нує даний тип дже рела інфор ма ці ї.
Імо вірні меха нізми та сту пінь викрив лення інфор ма ці ї.
Ме ха нізми оцінки досто вір ності інфор ма ці ї.
Оцінка якіс них харак те рис тик даного типу дже рела інфор ма ці ї.
Го ло вні недо ліки, при та манні даному типу дже рела інфор ма ці ї.
Спро бу ємо про вести ана ліз діло вих видань, насамперед це сто-

су ється спе ці а лі зо ва них діло вих огля до во-ана лі тич них пері одич них 
видань, уні вер саль них огля до во-ана лі тич них діло вих тиж не ви ків 
та щоден них діло вих газет. Ціль ова функ ція діло вих видань поля-
гає у над анні своїм чита чам фахо вої інфор ма ції з питань еко но міки та 
бізнесу.

Що ж сто су ється інте ре сів заснов ни ків, влас ни ків видань та їхньої 
інфор ма цій ної полі тики, то за умов уста ле ної рин ко вої еко но міки вони 
пред став лені, в основ ному, комер цій ними цілями. Хоча у пост ра дянсь-
ких кра ї нах, де й нині досить інтен сивно про хо дять про цеси роз по-
ділу влас ності, при чому під силь ним впли вом влад них струк тур, такі 
видання знач ною мірою можуть вико ну вати певні PR-функ ції, при чому 
часто у замас ко ва ному вигляді. Важ ли вою скла до вою інфор ма цій ної 
полі тики діло вих видань може бути лобі ю вання осо бис тих, гру по вих чи 
кор по ра тив них інте ре сів їхніх заснов ни ків (влас ни ків).

Спектр інфор ма цій них функ цій [16, 26–29] ді ло вих видань досить 
широ кий. Насамперед, це – опе ра тивне поін фор му вання (отри мання 
суб’єк том регу ляр них повід ом лень про сучасну ситу а цію), пошук 
даних (отри мання суб’єк том зазда ле гідь намі че ної інфор ма ції довід-
ко вого харак те ру) та озна йомча функ ція (одер жання суб’єк том базо-
вої інфор ма ції, необ хід ної йому для роз у міння про бле ми). Мен шою 
мірою – сти му лю юча (отри мання суб’єк том інфор ма ції, необ хід ної для 
гене ра ції нових ідей, отри мання нових сти му лів для подаль шої інте лек-
ту аль ної діяль нос ті).
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Імо вірні меха нізми та сту пінь викрив лення інфор ма ції пов’я-
зані із впли вом інте ре сів заснов ни ків та влас ни ків видань на харак тер 
висвіт лення подій, зміст комен та рів тощо. Як пра вило, у діло вих видан-
нях цілесп ря мо ване викрив лення інфор ма ції, коли воно спо сте рі га-
ється, здійс ню ється з ура ху ван ням висо кого осві тнь ого рівня та кри тич-
ного спо собу мис лення читаць кої ауди то рії цих видань. Досить часто 
викрив лення інфор ма ції від бу ва ється за раху нок замов чу вання яки хось 
сут тє вих харак те рис тик про це сів та явищ. При цьому акцент нерідко 
робиться на інших, іноді дру го ряд них момен тах. Поши рені також 
різні форми напів блефу тощо. Вод но час ква лі фі ко вані жур на лісти та 
редак тори діло вих видань у разі потреби вра хо ву ють при та манні їхній 
читаць кій ауди то рії наста нови та сте рео типи. Нерідко екс плу а ту ється 
сте рео тип авто ри тету, коли акцент робиться на титу лах автора пуб лі ка-
ції, а його вислов лю вання часто пода ються як аксі оми, без кри тич ного 
ана лізу. Засто со ву ються й інші «тон кі» при йоми викрив лення інфор ма-
ці ї.
Ме ха нізм оцінки досто вір ності інфор ма ції базу ється на зако нах 

логіки. Нерідко спе ци фіка діло вих видань дає змогу поєд ну вати логіку 
ана лізу з мето дами ста тис тики. Адже ділові пері одичні видання міс тять 
ста тис тич них даних значно більше, ніж багато інших типів видань.

Що ж сто су ється якіс них харак те рис тик пері одич них діло вих 
видань, то вони за точ ністю, досто вір ністю та корект ністю пода ної 
інфор ма ції пере ва жа ють, напри клад, пері одичні гро мадсь ко-по лі-
тичні видання, але дещо посту па ються в цьому нау ко вим видан ням. 
Опе ра тив ність пері одич них діло вих видань, як пра вило, нижча, ніж 
у гро мадсь ко-по лі тич ної преси. Серед останньої значно вища частка 
щоден них газет. Тоді як серед діло вих видань в Укра їні най більш роз-
по всю дже ними є тиж не вики. Така ситу а ція пов’я зана з різ ним сту пе нем 
пере робки пер вин ної інфор ма ції в озна че них типах видань, що потре-
бує, від по відно, різ них витрат інте лек ту аль ної праці. Адже в діло вих 
видан нях, порів няно з гро мадсь ко-по лі тич ними, вища частка ана лі-
тич них та ста тис тич них мате рі а лів, для під го товки та пере вірки яких 
потрібно при класти більше зусиль.

До голо вних недо лі ків діло вих видань треба від нести ймо вірне 
викрив лення інфор ма ції через вплив біз не со вих інте ре сів пев них соці-
аль них груп, панів них (для деяких верств сус піль ст ва) наста нов та сте-
рео ти пів, а також недо статню, по від но шенню до висвіт лення конк рет-
ної про блеми, ква лі фі ка цію корес пон ден тів. При чому бага то ти ражні 
видан ня, що, як пра вило, фінан су ються з різ них дже рел, мають кращу 
мож ли вість про ти сто яти сто роннь ому суб’єк тив ному впливу і вод но час 
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пови нні більше орі єн ту ва тись на запити чита чів, ринку. Адже від носно 
вищий інте лек ту аль ний, про фе сій ний та освіт ній рівень читаць кої ауди-
то рії діло вих видань, порів няно, напри клад, з читаць кою ауди то рією 
пере важ ної час тини гро мадсь ко-по лі тич ної преси, обме жує мож ли вості 
умис ного викрив лення інфор ма ції в діло вих видан нях і є запо ру кою 
під ви щення рівня їх об’єк тив ності. У такій ситу а ції най більшу загрозу 
об’єк тив ній подачі інфор ма ції ста нов лять, по суті, панівні наста нови та 
сте рео ти пи.

Про блеми отри мання об’єк тив них знань із дже рел діло вої пері одики 
наочно про яви лись при вивченні питання рест рук ту ри за ції євро об лі га-
цій НАК «Наф то газ Укра ї ни» емі сії 2004 р. У біль шості видань зазна-
чена про блема висвіт лю ва лась доволі зба лан со вано. Але в окре мих 
випад ках можна гово рити про пору шення вимог об’єк тив ності подачі 
інфор ма ці ї. Мате рі аль ною осно вою цього було те, що рест рук ту ри за ція 
євро об лі га цій «Наф то га зу» зачі пала ділові й навіть полі тичні інте реси 
потуж них суб’єк тів сучас них між на род них від но син. Мабуть, вка за-
ний чин ник і впли нув на інфор ма ційну полі тику деяких видань під час 
висвіт лення зга да ної проблеми.

До дат кові мож ли вості для пору шення прин ци пів об’єк тив ності при 
висвіт ленні про блеми рест рук ту ри за ції євро об лі га цій НАК «Наф то газ 
Укра ї ни» ство рю ва лися завдяки про гноз ному (тобто ймо вір но му) харак-
теру знач ної час тини вико рис то ву ва ної інфор ма ції та декла ра тив ному 
харак теру знань, що пода ва лись у ЗМІ з при воду рест рук ту ри за ції зга да-
них євро об лі га цій. Адже на той момент, коли ця про блема обго во рю ва лась 
у ЗМІ, її вирі шення очі ку ва лось у май бу тнь ому і мало ймо вір ний характер.

Рест рук ту ри за ція євро об лі га цій НАК «Наф то газ Укра ї ни» зачі-
пала інте реси російсь кого «Газп ро му» та російсь ких інвес то рів. Цим, 
напри клад, можна пояс нити, по суті, упе ре джене став лення до питання 
рест рук ту ри за ції зга да них євро об лі га цій редак ції діло вого жур налу 
«Экс перт Укра и на», що є дочір нім видан ням російсь кого жур налу «Экс-
перт». Укра ї нські ж спів влас ники діло вого тиж не вика «Экс перт Укра и-
на», мабуть, не змогли або ж не схо тіли це став лення змінити.

Статті, при свя че ній питанню рест рук ту ри за ції євро об лі га цій НАК 
«Наф то газ Укра ї ни», опуб лі ко ва ній у діло вому жур налі «Экс перт Укра-
и на» [17], при та ман ний незба лан со ва ний харак тер подачі інфор ма ці ї. 
У ній пре ва лює пози ція про тив ни ків рест рук ту ри за ції боргу. Під стави 
для таких виснов ків дає ана ліз змісту статті. Зок рема, йдеться про спів-
від но шення обся гів інфор ма ції, що пода ється з боку про тив ни ків і з боку 
при біч ни ків рест рук ту ри за ці ї. У статті доволі широко екс плу а ту ється 
зга ду ва ний вище сте рео тип авто ри тету. Наве дені в цій пуб лі ка ції оцінки 
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більше спи ра ються на вер бальні, ніж на фор ма лі зо вані аргу мен ти, що, 
напри клад, усклад нює оцінку точ ності й досто вір ності інфор ма ції, яка 
пода є ться. Так, ста тис тична інфор ма ція з такого насам пе ред фінан со-
вого питання як рест рук ту ри за ція боргу (а гроші, як від омо, вима га ють 
обра хун ків) пред став лена в зга ду ва ній статті в діло вому жур налі «Экс-
перт Укра и на» [17] лише одним гра фі ком, та й то за вельми корот кий 
про мі жок часу. Усе наве дене вище дає під стави роз гля дати цю статтю як 
зра зок нео б’єк тив ної подачі інфор ма ції про еко но мічні про цеси в Укра-
їні в діло вих пері одич них виданнях.

Під су мо ву ючи про ве дене дослі дження, під крес лимо, що вирі шальну 
роль у визна ченні сту пеня об’єк тив ності інфор ма ції про еко но мічні про-
цеси в Укра їні з дже рел діло вої пері одики має рівень ква лі фі ка ції корис-
ту ва чів – їх про фе сійні знання, досвід, еру ди ція, вміння орі єн ту ва тись 
та робити висновки в нестан дарт ній ситу а ції тощо.
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УДК 070 (477) : 329
Андрій ПОТІХА,
наук. співроб. НБУВ

Пар тійна преса як дже рело нау ко вої інфор ма ції 
в про цесі дослі дження ста нов лення і роз вит ку 
пар тій ної сис теми в Укра ї ні

Статтю при свя чено сві то гляд но-ме то до ло гіч ному осмис ленню ролі пар тій ної 
преси як дже рела нако пи чення знань і як важ ли вого ресурсу на етапі пост ін дуст-
рі аль ної транс фор ма ції сус піль ства. Про сте жу ється дина міка якіс ної зміни ролі 
пар тій ної преси як дже рела інфор ма ції в період ста нов лення пар тій ної сис теми 
в Укра їні та фор му вання знань на основі цієї інфор ма ції в ниніш ніх інно ва цій-
них моде лях соці аль но-еко но міч ного роз витку. Ана лі зу ються різні види та рівні 
інфор ма цій них тех но ло гій, умови та засоби їх дійо вого засто су вання. Від зна ча-
ється роль та місце дру ко ва них видань, зок рема пар тій ної преси в про цесі фор-
му вання та нако пи чення знань.

Ак ту аль ність теми дослі дження зумов лена необ хід ністю з’я су вання 
ролі преси як дже рела знань і її впливу на транс фор ма цію меха ніз мів 
фор му вання гро мадсь кої думки, ролі і місця різ них видів засо бів масо-
вої кому ні ка ці ї.

Мета дослі дження поля гає в тому, щоб на основі ана лізу голо вних 
тен ден цій та най більш харак тер них особ ли вос тей, які були спе ци фіч-
ними для функ ці о ну вання ЗМІ за умов дер жав ної неза леж ності, роз-
крити сут ність фор му вання та пере дачу знань корис ту ва чам.

Укра ї нські сучасні пар тійні видання, зок рема преса, налі чу ють 
трохи більше 15 років існу вання. Тому маємо фраг мен тарні їх дослі-
дження. Преса була об’єк том нау ко вих заці кав лень бага тьох укра ї нсь-
ких нау ко вців. Вплив преси, зок рема і пар тій ної, на масову сві до мість 
дослі джу вали віт чиз няні вчені: Н. Руд ні ченко, О. Стад ні ченко, К. Сар-
кі сова, М. Згу ровсь кий. О. По но ма рів, В. Рі зун, К. Се ра жим, Н. Не пий-
вода, А. Ма ма лига, М. Фел лер. Їхні дослі дження спи ра ються на праці 
дослід ни ків цього питання ще за радянсь ких часів (Є. Вольфа, В. Грі-
діна, Б. Гру шина, Н. Кос ті ної, О. Мяг ко вої, М. Стер ніна, Є. Про ніна, 
В. Ша ховсь ко го) й закор дон них уче них (Т. Дейка, П. Стро сона, Д. Локка, 
З. Хар рі са).

Су час ним засо бам масо вої інфор ма ції при свя чені роботи як російсь-
ких, так і укра ї нсь ких фахів ців: М. С. Вер ши нін «Э лект рон ная демок-
ра тия: рос сийс кие перс пек ти вы», «Поли ти чес кая ком му ни ка ция 
в инфор ма ци он ном общест ве»; С. Г. Ту ро нок «Интер нет и поли ти чес кий 
про цесс»; Дм. Пес ков «Интер нет как поли ти чес кий инс ти тут в Рос си и»; 
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О. М. Гри щенко «Мас-ме діа в про це сах демок ра тич них транс фор ма цій 
укра ї нсь кого сус піль ст ва».

Треба від зна чити, що остан нім часом з’яв ився ряд робіт, при свя че-
них вивченню ролі ЗМІ, і, зок рема, пар тій ної преси: П. Шев ченко «Яка 
пар тія, така й пар тійна газе та», П. Ан то ненко «Преса влади, кла нів, пар-
тій – за ким сло во?», С. Гра бовсь кий «Небез печна сво бо да», Ю. Фінк лер 
«Пар тійні орга ні за ції та пар тійна літе ра тура: невже знову по-ле нінсь-
ки?», В. Ха ли пов «Вве де ние в науку о влас ти».

Ак ту альні праці Д. Ду бова, Н. Па хо мо вої, С. Кри во ручко, О. Куз не-
цова, Г. Ка щука, Г. Хлис ту на. Місце й роль будь-якої дер жави у сві то вій 
спіль ноті пов’я зані з її спро мож ністю вироб ляти, спо жи вати й засто со-
ву вати нові знання й тех но ло гі ї. Ці про цеси без по се ре днь о зале жать від 
чоти рьох скла до вих: науки, освіти, вироб ництва та біз несу, спіль ним 
інстру мен том для яких є інфор ма ційні і кому ні ка ційні тех но ло гії (ІКТ). 
На межі ХХ і ХХІ ст. швидко змі ню ва лися кон цеп ції сус піль ства, побу-
до ва ного на знан нях та інфор ма ції: кому ні ка ційне сус піль ство, інфор-
ма ційне сус піль ство, сус піль ство, побу до ване на знаннях.

Про цес ство рення й поши рення нових знань має мере же вий харак тер. 
Тра ди ційні піра міди та вер ти калі влади прин ци пово не влас тиві новому 
типу сус піль ства. Голо вними його еле мен тами є вузли (окремі люди, групи 
людей, уста нови та орга ні за ції) і гілки, які вті лю ють зв’язки між вуз лами 
й роз ви ва ються при родно й довільно. Як зазна ча ють фахівці, у резуль таті 
фор му ються роз га лу жені мережі людей, уста нов та орга ні за цій, в яких 
від бу ва ється ство рення нових знань та обмін ними, вироб ництво інте-
лек ту аль ної про дук ції, здійс ню ються фінан сові опе ра ції, куль ту ро ло гічні 
обміни і ще вели чезна кіль кість інших видів вза є мо дії між людьми [1].

Дру ко вані засоби інфор ма ції поряд з елект ро нними покли кані пере-
да вати знання від вироб ника цих знань до корис ту вача. Вони зали ша-
ються важ ли вим дже ре лом фор му вання й нако пи чення знань.

У всьому світі дер жави, які звіль ни лися від авто ри тар них або тота-
лі тар них форм прав ління, дохо дять висновку, що вільне полі тичне 
сус піль ство не може існу вати без віль них засо бів масо вої інфор ма ці ї. 
Якісна преса про ти сто їть домі ну ю чим у світі комер ці а лі зо ва ним засо-
бам масо вої кому ні ка ці ї. Останні, на думку екс пер тів, сіють серед своєї 
ауди то рії недо віру та непо ро зу міння. На про ти вагу їм елітні видання 
нама га ю ться не просто від о бра жати сус піль ство з усіма його вадами, 
а пода вати інф ор ма цію та ана ліз, який сприяє реф ор му ванню сус піль-
ства. А це немож ливо без дотри мання висо ких етич них прин ци пів, 
пере  ду сім прин ципу від по ві д аль ності за ауди то рію (сус піль ст во), який 
має без зас те режно домі ну вати над комер цій ними м ір ку ван нями. Укра-
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їнські ф ах і вці вва жа ють, що якіс ним видан ням обо в’яз ково мають бути 
при та манні такі риси:

– п о вн ота і все біч ність висвіт лення зак ор дон ного і внут рі шнь ого 
життя, вклю ча ючи еко но міку, полі тику, мис тецтво, науку, освіту;

– на го лос на гли боку інтер пре та цію подій, ство рення тла, на якому 
роз г ор та ю ться нові явища тощо;

–  г ідність, хар ак т ерна для о ф о рмл ення і стилю;
– в ід с утність  іс терії та куль т урний тон;
–  неу пе редженість та  ви со кое т ичний п ідхід до справи;
–  за ці к ав леність у  за галь нол юдсь ких п роб лемах;
– о р і єн тація, яка  ви водить  ча сопис за  межі с ен сац ій н ості та про  він ці -

а л ізму [2].
 Фун да  мен  таль ною пере  ду мо вою  я к iсної преси є наявнiсть доста тньої 

 с у с пiль ної сво боди жур  н а л iста. Проб лема сво боди  т ворчостi зав жди 
дотична до  с о цi альної по  зицiї жур   н а лiста: рiвень сво боди зале жить вiд 
пра виль ностi  с о цi альної по  з ицiї. Сво бода пошуку рiшень у  жу р н а лiстицi 
вима гає прос тору вiльної  дi яльностi ЗМI рiзних  о р iєнтацiй.  Щоп равда, 
пар тійні видання, які є в и ра зн иками ідей  певної  партії, не  завжди 
 ві дп ов ідають  кр ит еріям в ільної  преси.

 Проте навіть у таких  умовах  пар тійна  преса з ал иша ється  ва жливим 
 дж ерелом інфо рмації, яке д оп омагає о тр имати  певні з нання. Як в ідомо, 
ЗМІ  в іді грають  ва жливу роль у п еріод в и борчих  ка мпаній. На  думку 
ф а хівців,  «в ир іш альна  ча стина будь-якої пере дв и борної  аг ітації – це 
 ка мпанія в з асобах м асової інфор мації, яка б іл ь шістю виборців не спри-
йма ється як в и борча  ка мпанія, бо вона  пр овод иться пос тійно.  Вона 
являє собою п ол ітику як таку.  Через неї виборці  ді зна ються про п олі-
тичні події,  ч  итають коме нтарі до них, стають  с ві дками п олі тичних 
д ебатів між п ол іт иками та  пар тіями» [3].

 Пар тійна  преса є о днією зі с кл адових  частин д е мо кр а ти чного 
 св іт оба чення, а роль, яку вона в ідіграє у  пр оцесі д е мо кр а тичних п ере-
творень,  зокрема  ст а нов лення б аг ат о пар тійної  си стеми, є н аб агато 
 ва жл ивішою, ніж це може  зд атися на  перший погляд [4].

 На уковці п ер ек онані, що для п об удови  « в ід кр итого  су сп і л ьства» обо-
в’я зковою  умовою є  від критість м ас-медіа: о  ск ільки таке  су сп і л ьство 
 ґ ру нту ється на з асадах с амо зб ере ження та  бе зпеки нації, на виз нанні 
с амо цін ності  ос о бис тості, людських  сп іл ьнот. У  від кр итому  су сп і л ьстві 
і  преса має бути в ільною, тобто,  саме вона має забе зп еч увати  пр озорість 
 дер жавних,  п  олі тичних, екон о мічних та к ул ь турних інст итуцій для 
 гр ома дя нс ького  су сп і л ьства – у цьому і п олягає  ун ік альність та в и ня-
тковість ролі з асобів м асової інфо рмації в д е мо кр а тичній  де ржаві [5]. 
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В ел икого  зна чення н абуває роль  преси у  фо рму ванні п олі тичної 
к уль тури та п олі тичної  св ід о мості. Пар тійна  преса, як і  решта ЗМІ, 
має ч ималий вплив на п ов е дінку,  погляди та  думки людей. Як зазначав 
 пр офесор А.  Мо ск а ленко, спец ифіка цього в пливу п олягає в тому, що 
 « маємо с праву з такою  формою л іт ер а турної  ді ял ь ності, яка дає в ідо-
бра ження акту ал ь ності із с во є рідною і сто  ріо гр афією самої  ді ял ь ності, 
яка надає  мо жливість р озі бр атися в  су сп ільних  пр оцесах і має  своїм зав-
данням п оя сн ювати ці  пр оцеси і таким чином п ер ед авати к о лек тивний 
досвід,  нап ра вляти людей до  св ідомої п олі тичної  ді ял ь ності» [6].

 Преса є не лише  дж ерелом інфо рмації, а може бути й  ва жливим 
 дж ерелом знань, яке  містить на  своїх  шп альтах  на укову інфо рм ацію.  
Щодо  пар тійної  преси, то б агато  екс пертів досить н ег а тивно  с тавл яться 
до т акого роду видань, які, на їхню  думку, є лише  пр оп а ган ди стами 
 партій. При цьому  екс перти  відзн ачають, що  пар тійна  преса ще мало 
вивчена.

За їх  сл овами,  ніхто не знає  точно навіть к іл ь кості  пар тійних 
видань. Д  ерж к омітет  оперує п ер е важно з а р е єс тр ов аними вида-
ннями, а  ск ільки насп равді в ида ється газет – мало кому в ідомо. Пар-
тійна  преса в н ез а лежній Україні з аро дж ув алася й  ро зв ив алася разом 
з  пар тія ми-зас но вн иками. Процес цей набув  з начних  м ас штабів уже 
в  другій п ол овині 90-х років ХХ ст. До 2002 р.  к  ількість  пар тійних 
видань д ос ягала 270.  Проте п ер е важна їх б ільшість в их одила в п еріод 
в и борчих  ка мпаній і в ик он увала роль  аг іта ційних  ли стівок.

Як в ідомо,  п  олі тична  партія в п олі тичній  си стемі  су сп і л ьства 
є  ва жливим і н еоб хідним  ел е ментом  здо буття, в  пливу та з д ійс нення 
п олі тичної  влади.  Вона є тим інст итутом п олі тичної  си стеми, що 
 ак умулює і вис ловлює п олі тичні і нте реси тих чи інших суб’єктів п о-
л ітики, які с пр ям овані на  здо буття або у три мання  дер жавної  влади, 
крізь  призму їхніх  і де ол о гічних засад. 

Ос новним з асобом  аг ітації за ту чи іншу п олі тичну силу були 
 др ук овані видання. П  ров ладні  партії, які мали б ільший доступ до  різних 
видів ЗМІ,  мало в ид авали  пар тійних газет.  Н  атомість « оп ози ційні» 
партії  з начно б ільше  пр ид іляли  уваги  др ук ованим виданням,  зас но в-
н иками яких вони були.  Зокрема, найб ільше  пар тійних видань з ап о ча-
тк ували КПУ, СПУ, НРУ, УНП.

У  пр оцесі д е мо кр а тичних п ере творень « оп оз иція» о  тр имала 
доступ до інших ЗМІ,  тому  пр ип инила витр ачати  кошти на г азети, 
які мало хто читав.  П  оч и наючи з 2003 р.,  к  ількість  пар тійних 
видань  різко  ск ор от илася і на 2009 р.  н  алічує не б ільше 100. І  процес 
 ск оро чення  тр иває. Зміст  пар тійних видань не зазнав  з начних 
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змін.  Б  ільшість з них мають  пр оп а га нд ис тський х а рактер і з а-
л иша ються  з аа нг аж ов аними.

 Проте с проби йти ц ив іл із ованим  ев олю ційним  шляхом уже сьогодні 
 роблять деякі  віт чи зняні п олі тичні  па ртії. Скажімо,  д  ек ілька років, 
о  со бливо у п еріоди в и бо рчого з а тишшя,  дотр иму ється  фо рмату п о мі р-
к ова ного  гро ма дсь ко-п ол і ти чного ЗМІ   ти жневик Народ но-д е мо кр а-
тичної  партії  «Україна і світ сьогодні»,  деякі інші видання  партій цен т-
р ис тс ького і  пр ав о ц ен тр ис тс ького  с п ектра.

 Ва жливу інфо рмацію  ро зм іщують на  своїх  шп альтах і г азети 
л івого с пр яму вання:  «К омуніст»,  «Т овариш» та деякі інші.  Разом 
з  пр оп а га нд ис тс ькими м ат е рі алами в них  др уку ються  різні д ок у менти 
та інфо рмація, яка може бути ц ікавою для дос лі дників. 

Деякі  пар тійні видання  стали б аг ато пл ан овими й  ун ік ал ьними і ст о-
ри чними  дж ер елами як за  з містом, так і за  формою п одачі в ід о мостей,  
з  асобом інфор му вання  су сп і л ьства про  про грами п олі тичних  партій,  
діяльність о рганів  дер жавної  влади, гро ма дських, прос ві тн ицьких о р-
г ан ізацій. Усі  ва жливі питання п ол ітики, екон оміки, к  ул ьтури в ідо б-
р ажа ються  пр есою.

 Пар тійна  преса надає дос лі дникам  змогу  е кс тр ап ол ювати на день 
сьогод нішній і ст о ричний досвід засв оєння н а ці он альних к ул ь турних 
 цін ностей як  дж ерела к о рисних ідей. Та у  віт чи зняній і ст о ричній  науці 
ще й досі нема  сп е ці альних  ком п л ексних досліджень, що  роз кр ивали б 
з аг альні  тен денції  ст а нов лення і  ф унк ці ону вання п ері одики України, 
її  сп ец и фіч ності як і ст о ри чного  дж ерела, роз витку н а ці он альної к уль-
тури.  Б  ільше того,  д  он е давна в елика к ількість п ері о дичних видань 
п ер еб увала в с п ец сх овищах і була н едос тупною для б іл ь шості дос-
лі дників.  Зокрема, з  начна  ча стина  пар тійних видань не була  вв едена 
до  на ук ового  обігу. Це з у мовлює потребу  при ск орити пошук та облік 
видань в усіх  мо жливих  місцях їх  зб ері гання, с  тво рення  по вно ці нного 
 біб ліо гр а фі чного п о ка жчика. 

Серед акту альних завдань і ст о ричної  науки ч ільне  місце п осідає 
н еоб хідність в ияв лення,  публ ікації, вве дення до  на ук ового  обігу 
нових  дж ер ельних  с відчень, удо ск она лення м ет одики дослідження.  
Дослідження п ері одики з погляду  дж ер е лоз н а вства  ст ановить в еликий 
 на уковий і нтерес для ф а хівців при  роз робці питань с тво рення наск рі-
зного к онст рук ти вного д е мо кр а ти чного стрижня  дер жа вн ицької,  н  а ці-
он альної та  су сп ільної  і де ології України. Опану вання основних  джерел 
з і сторії н а ці он ал ьного к ул ь ту рного  п ро стору є акту альним зав данням 
сучасної і ст о ричної  науки, її  сис те много  пі дходу до вив чення м ин улого. 

В еликі о бсяги й  рі зн о рідність  з начної к іл ь кості в ир іш уваних завдань 
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і  пр ий няття рішень на базі бага то ва рі ант них еко но мі ко-ма те ма тич-
них роз ра хун ків зумов лю ють необ хід ність вико рис тання сучас них 
ком п’ю тер них інфор ма цій но-ана лі тич них тех но ло гій, що особ ливо 
важ ливо для біб лі о те ка рів. До таких тех но ло гій насамперед нале жать 
інфор ма ційні тех но ло гії під го товки, збе рі гання і копі ю вання текс то вої 
інфор ма ції, пере воду її у маши но зчи ту вану форму для архів ного збе-
рі гання, ком п’ю тер ного ана лізу або пере дачі в мережі. Тому важ ли-
вим завдан ням на початку мар ке тин го вого дослі дження є фор му вання 
дійо вої інфор ма цій ної сис теми, сер це вину якої становлять три голо вні 
еле менти: сис тема ком п’ю тер них тех ніч них засо бів, набір паке тів при-
клад них про грам і про грам них моду лів, мож ли вість виходу на міські та 
регі о нальні під сис теми інфор ма цій ного забез пе чен ня.

Важ ли вим момен том є пере тво рення зібра ної інфор ма ції у форму, 
при датну для машин ної обробки. В умо вах машин ної обробки будь-
якої інфор ма ції виді ля ються два моменти: діа ло го во-ав то ма ти зо вана 
обробка інфор ма ції, тобто обмін інфор ма цією між люди ною і маши ною, 
та машин но-орі єн то вана, з вико рис тан ням локаль них мереж і фор му-
вання інфор ма ції без опе ра тив ного втру чання людини. Це й обу мов лює 
вибір форми її подання: вона може пода ва тися у вигляді цифр, гра фі ків, 
тексту, інших позна чок, вихо дячи з вимог вико рис то ву ва них про грам 
машин ної обробки.

У сучас них умо вах пар тійна преса також є об’єк том обробки за допо-
мо гою сучас них тех но ло гій.

Преса полі тич них пар тій є важ ли вим дже ре лом під го товки інфор-
ма цій но-ана лі тич ного мате рі алу, який може бути вико рис та ний 
нау ко вцями, пред став ни ками влади та різ ними полі тич ними дія-
чами. При вивченні газет них мате рі а лів фахівці мають, зок рема: 
вра хо ву вати місце та роль преси в полі тич ній сис темі Укра їни; 
вияв ляти вза є мовп лив преси і кож ного ком по нента полі тич ної сис-
теми; вияв ляти спе ци фічні функ ції преси; про сте жити роз ви ток 
украї  нсь кої полі тич ної думки щодо само стій ності; дослі дити ево лю цію 
дру ко ва них видань; з’я су вати під ходи преси до прин ципу роз по ділу влади; 
визна чити пози цію різ них видань; виявити опти мальні напрями спів-
праці влад них струк тур та преси, які забез пе чу ють еко но міч ний аспект 
сво боди преси.

Отже, мате рі али преси, що від би ва ють діяль ність орга нів дер жав ної 
влади, полі тич них пар тій та гро мадсь ких орга ні за цій, мають вивча тися 
дослід ни ком з ура ху ван ням бага то ас пект ності їхнь ого тема тич ного 
спря му вання, з одного боку, та з іншого – різ но ма ніт ного складу авто рів 
пуб лі ка цій: корес пон дента, нау ко вця, апа рат ника, народ ного депу тата, 
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оскільки між оцін ками, часто поляр ними та тими, хто їх дає, існує пря-
мий коре ля цій ний зв’я зок. Це дуже важ ли вий еле мент ана лізу дже рел. 
Адже, як зазна чає М. Ро ма нюк, «важ ли вим є суб’єк тивне трак ту вання 
фак тів, їх інтер пре та ція, оскільки це дає змогу з’я су вати пози цію редак-
ції й авто рів, які висту па ють у пресі, що нерідко є вираз ни ками різ них 
соці аль них верств і полі тич них течій» [7].

Ви вчення інфор ма цій ної міст кості цієї групи пуб лі ка цій доста тньою 
мірою роз кри ває функ ції апа рат ної роботи. У будь-якому разі в сис тем-
ному поєд нанні досить чітко вималь о ву ються її основні напрями, які 
в кате го рі аль ній схемі тема тич ного масиву за пито мою вагою роз по ді-
ля ються таким чином:

– до пер шого блоку нале жать мате рі али, що висвіт лю ють питання 
нау ко во-пра во вої екс пер тизи зако но про ек тів, юри дичне, ана лі тичне, 
ком п’ю те ри зо ване обслу го ву вання пред став ни ків різ них гілок влади;

– до дру гого блоку вхо дять пуб лі ка ції, що від би ва ють зміст орга ні за-
цій ного забез пе чення робо чого про цесу орга нів влади;

– тре тій блок міс тить газетні мате рі али, які від дзер ка лю ють зміст 
між пар ла ме нтсь ких кон так тів і зв’яз ків з орга нами міс це вого само вря-
ду вання з питань звер нень гро ма дян, а також інфор ма цій но-офі ційну 
роботу пре с-служби апа рату Вер хов ної Ради Укра їни, діяль ність пре-
зи де нтсь кої вер ти калі, між уря дові зв’язки, внут рі шню і зов нішню полі-
тику держави;

– до чет вер того блоку можна від нести мате рі али, в яких дається ана-
ліз сус піль но-по лі тич них про це сів, інфор ма ція про діяль ність полі тич-
них і гро мадсь ких орга ні за цій.

Функ ці о нальне при зна чення пар тій них видань визна ча ється їх ста-
но ви щем у сус піль стві. Кожне пар тійне видання може стати пред-
ме том дже ре лоз нав чого вивчення як особ ливе ком плексне дже рело. 
Над ру ко вані в такому виданні різні текс ти-дже рела можуть нале жати 
до різ них видів дже рел. На сто рін ках пар тій них видань дру ку ються 
комен тарі до зако но дав чих актів, ста тис тичні мате рі али, різ но ма нітні 
доку менти (пар тійні про грами, мате рі али пар тій них з’їз дів, пле ну мів, 
кон фе рен цій тощо), мему ари, щоден ники, нау кові, пуб лі цис тичні та 
літе ра турні твори. Зро зу міло, що мето дика вивчення таких різ но ма ніт-
них текс тів-дже рел пови нна бути від по від ною у кож ному конк рет ному 
випадку.

Своє рід ність преси полі тич них пар тій як дже рела інфор ма ції поля гає 
не лише в склад ній струк турі, але й у різ но ма ніт ності її спе ци фіч них 
жан рів, які можна умовно роз ді лити на три групи: інфор ма ційні, ана лі-
тичні, худо жнь о-пуб лі цис тич ні. У таких умо вах зрос тає роль інфор ма-



цій но-ана лі тич них служб, які ево лю ці о ну ють у напрямі подаль шої спе-
ці а лі за ції з най важ ли ві ших для базо вої струк тури потреб, дедалі більше 
пере тво рю ючись на своє рідні дослід ницькі центри, здатні фахово 
вивчати й опраць о ву вати інфор ма цію, яку поши рює преса, нако пи чу-
ючи знання.

Ви хо дячи з вище ска за ного, варто під крес лити, що знання мож ливо 
одер жати завдяки опра цю ванню ряду різ но ма ніт них дже рел, зок рема 
й газет ного мате рі алу. Інфор ма цій но-ана лі тичні служби вико ну ють 
значну роль щодо нако пи чення знань і пере дачі їх корис ту ва чам. Лише 
кро пітка робота з вивчення бага тьох дже рел дає мож ли вість отри мати 
досто вірну інфор ма цію і неза ан га жо ва ний ана ліз подій. Така інфор ма-
ція може стати зміс том знань, потріб них для нау ко вців, дер жав них дія-
чів, заці кав ле них осіб.
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Еле ктронні  бі бл іог раф ічні ресу рс и 
з  п итань д ер жа вот ворення та правоз нав ств а

  Аналі зую ться е ле к тронні б ібліогр аф і чн і  ресурси д ер ж авних  у ст анов, 
н  ац і ональних та обла сних науко вих біблі отек з  п итань дер жав отв орення та 
 пр а во знавства. Стверджує ть с я, що  бі бліотеки т а їх місце в  си ст емі науко-
вих  комуні ка цій видоз м ін илися від замк неної  ав т он омної системи до комплек-
сних і нформацій ни х  це нтрів з н ан ь, навігато рів у г ло баль н ому інформ аці йн ому 
світ і. Пропонує ть ся  б іблі отечни м п ра ці вн икам  пості йн о вдо ск о на лювати власні 
навички п ош ук у інформа ц і ї  в  електрон ному  се р ед ов ищі та орієнтувати  в ньому 
к о рис тувач а. 

 У наш  час н а й біль ш ефек тивно і нфо рмаційн о-б ібл іографічне обслуг-
овування  з д ійснює т ься шляхом ств ор ення ком пл е ксних б іб ліо тек, які 
п о є дн ують коле кц і ї традицій них т а е лектрон них д о ку м ентів. На базі 
ресурсів  гр уп и  бібліотек та завдяки новим технол ог іям впро в аджу ють-
ся та  акт ив н о ств о рю ються  кор поративні бібліо т е чн і сист ем и.  Ресурси 
 складають е лектронні  ка талоги, к  олекці ї еле кт р он них публі к а ці й, 
а тако ж інші інф о рмаційн і  е ле ктронні джер ела, які  міс тять інформ аці ю, 
необ х ідну  для кори ст увача.

С уч а сні і нфо рмаційні  тех н ол огії, вклю ча ючи І нтерн е т, пред-
ставляють при нципово нові можливості з орга ні за ції про цесу кор по-
ра тив ного ство рення елект ро нних ресур сів. Біб ліо течні кон сор ці уми 
колек тив ного ство рення та вико рис тання інфор ма ції у поєд нанні з мож-
ли вос тями сучас них теле ко му ні ка цій них та інфор ма цій них тех но ло гій 
ство рю ють сере до вище, у якому активно роз ви ва ється про фе сійне спіл-
ку вання інфор ма цій но-біб лі о теч них спе ці а ліс тів. Це поліп шує якість 
обслу го ву вання в біб лі о те ках і вод но час під ви щує освіт ній та про фе-
сій ний рівень спе ці а ліс тів біб лі о тек та корис ту ва чів.

У рам ках нау ко вої теми від ділу довід ко во-біб лі ог ра фіч ного обслу-
го ву вання «Роз ви ток інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль ності біб лі о-
тек у про цесі демок ра тич них пере тво рень укра ї нсь кого сус піль ст ва» 
з метою роз ши рення та під ви щення якості над ання інфор ма цій них 
послуг корис ту ва чам, а також для фор му вання влас ного елект ро нного 
фонду біб ліо гра фіч них покаж чи ків у від ділі довід ко во-біб лі ог ра фіч-
ного обслу го ву вання Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого (НБУВ) про во ди лися дослі дження та здійс ню вався ана ліз 
біб ліо гра фіч ної інфор ма ції з най ак ту аль ні шої тема тики пра во знавства, 
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пра во вих та дер жа во твор чих про це сів, які від бу ва ються в сучас ному 
сус піль стві, пода ної на веб-сай тах нау ко вих біб лі о тек, інсти ту тів Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни, вищих навчаль них закла дів, інфор ма-
цій них центрів та інших уста нов України.

На йо пе ра тив ніше біб ліо гра фічну інфор ма цію корис ту вач може 
знайти в елект ро нних ката ло гах вели ких біб лі о тек України.

Так, інфор ма ція про пуб лі ка ції у пері одич них та про дов жу ва них 
видан нях най пов ніше пред став лена в загаль но дер жав ній рефе ра тив-
ній БД «Укра ї ніка нау ко ва» (1998 р.); рефе ра тив но-біб лі ог ра фіч ній БД 
Книж ко вої палати Укра їни «Полі тика. Полі тичні нау ки» (2002–2006) 
та біб ліо гра фіч них БД Наці о наль ної пар ла ме нтсь кої біб лі о теки 
Укра їни (НПБУ) «Полі тика і полі тики у дзер калі пері одич них видань» 
і «Полі те ма тична БД ста тей з пері одич них видань», «Статті з нау ко-
вих збір ни ків».

Пор тал НБУВ надає доступ до нау ко во-ін фор ма цій них ресур-
сів Інтер нет орга нів дер жав ної та вико нав чої влади (Вер хов ної Ради 
Укра їни, Пре зи дента Укра їни, Кабі нету Мініст рів Укра їни, мініс-
терств (інфор ма ція роз та шо вана за назвами мініс терств), Дер жав них 
комі те тів Укра їни, централь них орга нів вико нав чої влади зі спе ці аль-
ним ста ту сом, орга нів судо вої влади, Ради наці о наль ної без пеки і обо-
рони Укра їни, Гене раль ної про ку ра тури Укра їни, Централь ної вибор чої 
комі сії Укра ї ни), а також мате рі али між на род них орга ні за цій.

Пра вову інфор ма цію зосе ре джено також на сто рінці: 
Елект ро нні біб лі о теки. Біб лі о теки  нор ма тив них актів Укра їни за руб-

ри ками:
◦ Зак о нодавство Укра їни (С айт Вер х овної Р ади України )
◦ З а коноп роекти (Сайт Верхо вн о ї Ради України)
◦  Норм ативні акти  Ук р аїни (Сайт З АТ  «І нф о рмтех нолог і я» )
 ◦ Н орм ативні акти У кр аї н и в біб л іотечні й і суміж них гал у-

зях ( Те ма тична добірка)
 Р еально ю є дос ту пність інформаці ї  для гро мадськ ості щодо д і яль-

н ості  офіційних  де ржавних органів,  викорис тання сайтів Прези дента 
 Ук раїни, В  ерх овної Р ади Укра їн и,  К  абінету  М ін іс трів Украї ни , і  нших 
у ря д ових струк т ур . Головною метою побу дови й функціонува ння веб-
пор та лів Верхо вної Ради  Ук р аїни, КМУ та веб-сайтів о рг анів викон авчої 
влади є конц ент ра ція й с ис те м ат изація н е обхід но ї і нформ а ції і сист еми 
знань в у правлінс ьких питан ня х;  своєчасне з а бе зпечення громадян , 
д  ержавних орга нів та і нших о рганізацій і  зак ла дів пов ною й достові-
рн о ю  інформа цією стос овно  в ик о нання функцій, а також  ко мен та рями 
й  пр авовим и  а на літ ичн ими м а те р іа лами. 
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Н а  сайті Верх о вної  Ради України  предст ав лено ряд  бібліо графічн и х по-
к ажчиків з актуаль них проблем законот во рч о ст і (199 7–20 09 рр.), п ід-
г от о влени х  в ід ділом інформаці йн о-б ібліотеч ного з аб езпече ння Інфор-
маційно г о управ ління А па р ату Верх о вної Ради  Укр аї н и разом із 
НПБУ. І нф ор мація подана за т е ма тичними роз ді лами:

1. Біб лі о графічні покажчик и висту пів Прези дента України, 
Голови Вер ховної Р ади У країн и,  Пре м’єр-мін істра Украї ни .

2. Б ібліогр афі чні покажчики до законопрое кті в, під готовлених до роз-
гляду на пле нар них засіданнях сесій Верхов ної Ради У кр аїни (у  т.  ч  .  з пит-
ань держав н ого будівни цтв а: Гро мадські об’єднання: біб ліогр.  покажч. – 
К., 20 09;  Внесе ння змін до Конституції У кра їни: біб ліогр.  покажч. –  К. , 
 20 09; Конф лік т  ін тересі в  у діяль ності пуб лічних службовців: б  ібліогр . 
п  ока жч .  – К. ,  2 00 9; Вибор чий к одекс У країни:  б  іб ліо г р.  покажч.  – К. , 
2009 ; Проголош е ння Укр аїною пос тійно нейтрального, п  озабло ков ог о 
ста ту су : біблі огр. пок ажч . – К. , 2009) тощо.

3.  Бібліо графічні покажчики до акту альни х  проблем законотворчос-
ті ( Політи чні партії в Україні : бібліогр . п  ока жч .  – К. ,  2 00 9; Статус н а-
р од ного депу тата Укр аї ни :  бібліогр. п  окажч. – К. , 2009 ; Комітети і к омісії 
Верховної Р ад и Укра їни: бібліог р. пока жч .  – К.,  2009 ; Центральні органи 
викон авчої  влади : б  іб ліогр. пок аж ч. – К .,  2009) тощо. 

 4.  Бібліог ра фічні  покажчики до парламен тських слуха н ь (Наси л ьство 
проти ж і нок: б  ібліогр .  покажч.  до п ар ламент .  с  лу хань з наг оди  Мі жнар. 
д  н я проти насильства щодо жін ок.  – К., 2006).

Бі бл і ог раф ічні  по к аж чики до  книжкових  виставо к ( IV  У ніверсал 
 Ук раїнсь кої  Централ ьної Ради (д о 9 0-р  іччя  пр о го лошення  не за л еж ності 
УНР ) : бібліо гр . покажч. (з а  фон д ами бібл іо теки Верх о вної  Ради Укра-
їни та Нац іональ но ї  парламен тської бібліотеки України) . – К. , 2007 ).  – 
Р ежим доступу: htt p: // www.lib.rad a. gov.ua/ Bi b li oMonitoring.

З гі дн о  з наши м  аналізом інформаційні регіональн і п ортал и обласних 
універсаль ни х та міських бібліотек  вм і щу ють бібл іографічні п окажчики 
та реко ме нд ац ійні списки з правово ї та державотворчої тематик и та 
с писки нових над ходжень з даної тематики, а саме:

 1. Бібліографічний список н ової літе р а тури з пита н ь  м ісцевого само-
вряду ва нн я, що над і й шл а до Вінницької універс аль ної нау кової біб-
ліотеки ім. К  . А . Тім ірязєва протягом 200 7 р. / Вінниц. обл.  універс. 
наук.  б-ка ім. К. А. Ті мі рязєв а, від. л-ри та інформації з питань економіки 
і права;  під готу вала О. І. Кізян. – В ін ниця, 20 07. – 70 назв. – Режим д ос-
тупу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/Samovrad_200 7. ht ml;

 2. В інницький період української  дер жавно сті: до 90-річчя пере бу ва-
нн я Директорії УНР у  Він ниці: біб ліогр. с  пи со к / Вінниц. обл. універс. 
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наук. б-ка ім. К. А. Тіміря зєв а; уклад. бібліогр. О. М. Зелена; уклад. 
«Хроніки подій.»: В. П. Воловик, О. В . Волови к; ред. М  . Г. С пиця; від п. 
за вип. Н.  І . Мо розова; Вінни ц. ОУНБ ім. К. А. Ті мір язєва.  – Вінниця,  
2009. – 82 н  азв и. –  Режим доступу: http: // www.library.vn.ua/publications/ 
2009/ Di r ector i ja _2009.htm l;

  3. Корупція – глобальний виклик: бібліогр. список / Вінниц. обл. 
уніве р с. наук .  б-ка ім. К. А . Тімірязєва, від. л-ри та  інф ормації з питань 
економіки і п ра ва. – Вінниця, 2008 . – 1 91 назва . – Режи м  до ступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2008/print/koruptsia. htm. l.

4. Постать Василя Стуса над плином часу: 70-річчю від дня 
народження при свячується (1938–1985): бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. 
універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва; уклад. : Г. Авраменко, О. Зелена, 
М. Спиця. – Вінниця: ДП «Держ. картогр. ф-ка», 2008. – 240 с. – (Наші 
видатні земляки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publica-
tions/2008/Stus2008.html;

5.Прапорові барви України: реком. список л-ри / Вінниц. обл. універс. 
наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань економіки 
і права. – Вінниця, 2007. – 81 назв. – Режим доступу: http://www.library.
vinnitsa.com/publications/2007/Prapor_barv. html;

6.  Офі ці йн і  неопу бл ік о вані  до к ументи обласно ї  р ади та  об л асної 
 де рж ав но ї адміністрації за 20 08 рік: бібліогр. покажч.  /  Упр.  к  уль-
тури  ту р изму і  ку рортів  Х ме л ьн и ц. облдерж ад мін. ; Хмельниц. ОУН Б 
і м.  М  . Островс ьк ог о.  – Хмельницький, 2009 . – 48 с  .

 Щ ор ічн е і нф о рм а ц ій но-біблі огр афічне видання, мета  як ог о – о зн а-
йо мити кор и ст увачів бібл іо  тек т а  ж ителів о бла ст і з о фі ці й ними доку-
м ентами обласно ї  р ади та о бл ас но ї адміністр аці ї , які над ійш л и у ф онд 
бібл іо т еки за пото чний рік.

М ат ер іал згрупо ваний за д вома роз ді лам и:
1 . Рішення с есій Хмель н ицької обла сно ї ради н ар одних депутатів.
2. Роз п ор ядженн я  го лови Хмель н ицької  об л асної  де рж ав но ї  адміністра-

ції. (http://ww w. ounb. km. ua/rec/vidanya/pr2.doc).
 7. Гетьман  Пи лип Орл и к – автор о дн ієї з перши х  демократи чних 

Конституцій у світі : (1672–1742): бібліогр. список л-ри /  Гол. упр. куль-
т ури, мистецтв та охорони культ. спадщини,  Київ. міськ. держ. адмін. 
п  убл. б-ка ім. Л. Украї нк и; упоряд. М. О. Залепа. – К.,  2005. –  14 с. – 
1 15 назв. – Режим доступу: http : //ww w. lucl . luc l. k  iev .  u  a/ vy dav_bibliogr.  
html#3  .

 На сучас н ому е тапі б іб ліотеки ф о рмуют ь  власні п ро блемно-орієн то-
вані БД, які дають  мо жл ивість шви дко зад о воль няти тематичні запит и 
 з а  ра хунок с воєї док ументної бази. 
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За слугову ют ь на увагу електронні р ес урси уста нов Національної 
академії наук  України.
І нститут д е ржави і п ра в а ім. В  .  М . Корецького НАНУ (htt p://ww w.  

idp nan. in.  ua ) подає на с а йт і від о мо сті про видав нич у  діяль ні сть за 1998–
20 0 8 рр. Бібл іог рафіч ни й  с писок літ ер атури вміщує моно графії ,  е  нц и-
кл оп едії,  збір ник и  на ук ових  праць, навча л ьні п осі бник и та п ідручник-
и,  методичні мате рі али та  ж у рн али, я  к і  в ід ображ а ют ь фунд ам ен тальні 
 тео ре тико-ме тод ологічні т а  пр и кл адні дос лідження проблем держ ав и 
і права.

 Ю ридична електронна бібліотека наукової літератури  Інститут у 
п олі тич них і етно національ ни х досл іджень і м . І. Ф.  К ур аса НАН 
України ( ht tp : //w ww.  lib. ua-ru.  net/kata lo g /305.htm l ) містит ь б іб ліо-
гр афічну інфор м ацію з право вих нау к з а п ев н ими гал узями п ра ва : 
Констит уц ій н е  право ; Конституційне п р аво зар убіжних к раї н;  нор-
м ативно-прав ові комен тар і, код екси та  за кони з Конс титуцій ного пра-
в а.  Кожний з них п одає б ібліогр аф і чні списки л іт ерату р и за від по-
в ідними темами . Так ,  тематич ний р озділ з К он ст и туційного  права 
міст ить б іб ліо графічну і нф ор м ацію за темам и: права та свобод и  людини 
й гро мадянина; державна влада; судова  система ; виборче прав о ;  
г  ромадянст во ; конс т ит уційне  пр а во суддя. 

Н а с ай т і Інсти туту  по літичних  і  етнона ці ональ них дос ліджен ь  
і м. І. Ф. Кураса НАН України (http:/ / w ww . ipien d . gov. u  a) можна оз на-
йомит ись з елект рон ни м ката ло гом н аукової біблі от еки, монографіями 
спі вр обітників  Ін ституту (подано повні бібліог р аф ічні  оп иси, а  нот-
ації, обк лад инки, елек тр онні  ве рсії т ощо ), «Науковими записками»  І  н-
ститут у ( подан о п овн і б ібліог раф ічні о пи си , з  м іст, анот ації, елект ронні 
в е рсі ї – з 2006 р. ) : 

Н  аук ов і  з ап иски Інс тит ут у полі тич ни х  і е тн он ац і он альних  дос лі д-
жень  ім .  І. Ф. К у раса НАН  Ук раїни.  В ип. 1–4  2.  – К., 199 7–200 8.

На с торінках виданн я  д осліджую ться про бл еми державотво рчи х 
 процесів в Укра їні новітн ього ч ас у,  соціаль н о-ек о номічного , п  о літич но-
г о, нац іо н аль но-культур ного  і д ух овного  ро звитку  ук раїнського наро-
ду , под ано м а т еріали п р о  політи чну сист ем у  Ук ра їни, і  м овірні нап рями 
її  ре ф ормува нн я н а  су часно м у  ет а п і. У цьому контек сті аналізу ються 
теоре ти чн і та при кла дн і а сп екти ста но вл ення в Укра їн і інст ит у тів 
прав ов о ї  держави і г ро м адянс ьк ого с успіл ьст в а , актуальні п роблем и 
е тнопо літ ик и , теорії  і  пр актики роз витку г ро ма д янського  суспільства 
в Україні, становлення інституту  прези де н тс тва, грома д янсь- 
к ого с ус п ільств а, с  пе ци фіка елі тарності  бю рок ратії, особ ливості 
політичного лідерства та г л об ал ьні проб леми с учасн о ст і.
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Нац іон альний інсти тут стр атегічн и х  до слі дж ен ь ( h t tp://ww w . niss.  
g ov .  ua) міст ит ь на сайті інф ор м ацію про науково-а н ал іт ич ний щокв а-
ртальний з б ір ни к «Стра те гічні пріо ритети»  за 2006–2009  рр. У збі рнику 
 пуб лі куються резул ьтати наук ових досліджень проблемни х питань сус-
п ільно-політичного, соціаль но-економ і чного,  г  ум ані та рн ого р озвитку 
 Ук р аї ни,  зовн іш н ьо ї полі ти к и України, регі он аль них проблем суспільного 
роз ви тку та національної безпеки і оборони  У кр аїни. 

С айт  подає  і нф ор мацію про  видання і нституту  з а 2006–20 09  рр., 
 а  саме:

1.  У кра їна в 2 0 05–2  009 рр. :  стратег і чні о цінки суспільно-пол іт и чн ого 
та соц іал ьн о-екон омі чного р оз в итку  [Те кс т]   :  моногр аф і я / за  заг. ред. 
Ю. Г.  Р уб а на. – К . :  НІСД,  2 00 9. – 6 55 с.

Висвітлено пита нн я демократизації суспільно-політичних процесів, У  кр-
аїна як п ра вова д ержава, забе з п еч ення  н аціональної безп ек и У країни тощо.

2. Ресурсний п от енціал міст р ай онного з н ачення у соціально-
економічному роз ви тку країни [Т ек ст] :   ма те р і али засі дання круглого 
 ст олу  /  за ред. С. О. Б іл ої.  – К. : НІСД, 2009. – 128 с  . 

3 .  Д вопалатний парламент: світовий досвід та українськ і реалії 
[ Те кст] : монографія  / з а заг.  р  е д. О. А . Фісуна  .  –  Х . : Золот і с то рінк и, 
2008 . – 2 00  с.

4.  П ол іти чна система  і гром адя нське суспільств о: європейські 
і українські реалії [Текст] : м он ографія / за заг. ред. А. І. Кудряче нка  . – К .  
: НІС Д ,  2 007. –  39 6 с.

5.  Дослідже ння най біль ш поширених  у світі пропор ційних виборчих 
систем і перспектив ї х  зап ро вадження в н ац іо нальне д ержавотво ре нн я 
та  п раво тво ре ння [ Т ек с т] : а наліт. доп .  /  з а заг.  ред. к.  філо с.   н . О. А. Фісу-
н а. –  К. : НІСД,  2007 . –  1 20 с.

Бі блі ографічні електронні дже ре л а  установ А к ад емії п ра вових наук 
 У кр аїни ( АП рН України) (http : // ww w . aprnu. kha rkiv. o  rg )  від об ра жають 
п е вну т ем а тику з п рава та державознавст ва:

Науково-дос лі дни й  і нс т итут п рив атного п ра в а і п ідприєм н-
ицтва АПрН Укра їни подає на сайті від о мості про видання за 2 0 03–
2009 рр. (п ід ру чники  і  пос ібники,  моног ра фії , з  бі рники наук ови х праць 
з проблем  пр ав ового  ре гулюва нн я п ідприє мницької д іяльно сті в Украї-
н і , цивіль но-правові аспекти захисту корпорат ив них прав  в  Ук раїні 
та ін.).
Н ауково-д ослідни й інс ти тут інте лектуал ь ної власності АПрН 

України  подає на с ай т і  відомо ст і  про вида вн ичу діяль ність за роз ді-
л ами: м  он ог р афії (госп од а рс ьк о-правове з абе зп ечення і нн о ваційної 
п ол іт ики  де ржави, а  вт о рське право у рекламі, інс ти тут патен тних 
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 по ві р ен и х та ін. з  а  2 003–2008 рр.), під ручник и (цивіл ьне та  сі мейне  пр а во , 
а також п р аво інтелектуальної власно сті за 2 0 02–2007 рр.), н авчал ьні п ос-
ібники ( цив іл ьне  процесуальне  пр аво Укра ї ни , норми міжнародного та 
наці ональног о  з ак онодавств а і з захи сту п ра в  ін телект у альної  вл а сності 
за 200 2–2009  рр.), збі рн ики (п ита нн я  ін телек т уаль ної  вл ас ності за 
2004–2008 рр.), інші виданн я (брошури, енци кл о педії, код екси за 
20 04–2008 рр.), а  також інф ор мація  про о станні п у блікац ії.
Нау к ово-дослі дн и й центр  правової і нформатики ( НДЦП І) АПр-

Н  Ук р аїни разом з колек ти вом управ лі ння комп’ю те ризо ваних с ис тем 
В ер х о вної Ради України  фо рм у є БД  ін ф ормаційно-по шук ової систем и 
 « З а ко но давство » ( БД  І П С). Б Д  ІПС міст ить понад 2 50  тис. д ок у ментів із 
 вне сеними змін ами, у т ому числі:

–  з акони, поста нов и  Вер ховної  Ра д и У к р аїни; 
 – кодекси  Укр а ї ни;
 – у кази і р озп ор ядж ення Президент а  У кр аїни; 
– де кр ети, пос та н ов и і р озпоря дж е нн я  Ка бінету Мініст рів України;
– д о кументи м і ністер ств т а від о мс тв ,  що зареє стровані в  Мі ніс терстві 

юстиції У країни; 
–  документи  мі ністерств , від омств т а  о рганів судо во ї  влади  Укр аї ни,  

що не р еє с труються в Мініст ер с тві юст и ції (Мін істерства фін а нсів, 
Консти ту ці й ного Суду, Вер хо вного Суду , Вищого арбітражного  суду, 
Нац іо наль ного б анку, Д  ержав но ї  м итної с лу жби, Дер ж авної  по да ткової 
адміністрації тощо);

– міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації та інші);
– документи, що роз’яснюють застосування нормативних актів;
– тлумачний словник – понад 17 тис. термінів, що використовуються 

в законах.
Найвища оперативність і повнота, роз винута система пошуку 

документів, перегляд текстів попередніх редак цій та виді лення змін, 
зв’язки між доку мен тами роб лять ІПС «Зако но давст во» над ій ним 
поміч ни ком у зако но твор чій, нор мот вор чій, пра во за сто сов ній та судо-
вій діяль нос ті.

Ко лек ти вом НДЦПІ АПрН Укра їни про во диться ана ліз і кла си фі ка-
ція нор ма тив но-пра во вих актів, постійно під три му ються в акту аль ному 
стані бази даних і знань у галузі дер жави і права: «Зако но давст во», «Зако-
ноп ро ек ти», «Київ», «Крим», «Тер мі но ло гія зако но давства Укра ї ни» 
тощо. Колек ти вом НДЦПІ АПрН Укра їни ство рена інфор ма цій но-по-
шу кова сис тема «Дос лі дження з про блем дер жави і права, які вико нані 
та вико ну ються в Укра ї ні». Дані БД, а також жур нал «Пра вова інфор ма-
ти ка» (2004–2007 рр.), під руч ник «Пра вова інфор ма ти ка», теза у рус ЄС 
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«EUROVOC» НДЦПІ АПрН Укра їни випус кає у вигляді пері одич ного 
видання на CD за назвою «Біб лі о тека баз даних “Пра вова інфор ма ти ка” – 
Інфор ма цій но-по шу кова сис тема “Зако но давст во” з повними про фе сій-
ними базами даних».
На у ко во-дос лід ний інсти тут фінан со вого права Наці о наль ного 

уні вер си тету дер жав ної подат ко вої служби Укра їни та Ака де мії 
пра во вих наук Укра їни подає на сайті «Пере лік резуль та тив них показ-
ни ків нау ко во-дос лід ної роботи Нау ко во-дос лід ного інсти туту фінан со-
вого права 2008 р.».

Вищі навчальні заклади, зок рема уні вер си тети, пода ють на 
сай тах тема тичні біб ліо гра фічні списки, пись мові довідки, під-
го тов лені за заяв ками кафедр. Напри клад, на сайті Донець кого 
наці о наль ного уні вер си тету (http ://www.lib rary. dong u . d  one ts k . u  a / 
uk r/ e libu1.htm l )  з  а р озділо м  «Праці в ідд ілу довідк ов о-біб лі о графічно ї 
та інфо рмаційно ї робот и» предс та вл ено письм ові довідки за заяв-
к ами кафед р  Д он  НУ  з  п и тань еконо міки та  права:

1. Адв окат в уголовн о м судоп р оизвод стве : (письм. спр авка) / М-во 
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, н  ауч. б-ка; сост. 
Т. Н. Черны х  . – Д о н ецк, 200 6.  –  9  с  . – 83 назв.

2. Житл ово-комунальне госпо дарство та адмі н істрат ивний 
процес: (пись м. дов). / М-во освіти і н ауки України, Донец. нац. ун-т, 
наук. б-ка; уклад. Т.  Г. Бєлі ков а. – Донецьк, 200 8 . – 15 с.

3 .  За ко нность в  уголовн о м проц ессе : (письм. спр авка) / М-во 
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, нау ч. б-ка; сост. 
Т. Н. Черных. – Д о не цк , 2007 .  – 18 с. –  19 5 назв. 

 4. Хозяйс твенно-п равовое обесп еч ение развития эконом ики Ук-
р аины: (письм. спр авка) / М-во образования  и  на у к и  Украины , Донец. 
нац. ун-т, науч. б-ка; сост . Н. Д . Жаботи нская. –  Дон ецк, 20 08. – 43 с.  – 
 511 наз в. 

Ум іщено к ниг и,  статті  з  пе р іодич них в идань та збірників, монографії, 
н  а вчальні та  мет од ичні п ос ібники, видані за  2 0 01–2008 р  р. укр аї нсь кою 
та р осійс ькою мовам и. 

Є  цікавим и елек тр онні біб л іо графічні покажчики інших університетів:
Плавич Володимир Петров и ч:  2 000–20 07 : [бібліогр. пр.] / Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, наук. б-ка. –  О.,  [ 2007] . – 8 c. – Режим доступу: 
http:// www. li ber. onu. edu. ua/profonu/epf.
Є вропейське п ок ли кання України: реком. список / Сумський держ. 

ун-т, б-ка, дов.-інформ. від. ; укл ад.: І. Є. Б улига  , Н. М.  Обмет иц я  . – 
Суми,  2007. –  19 c. – 143 назв. – Режим доступу: http:// l www. ibrary. 
sumdu. edu. ua/v-rs. h  t ml
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Ук раїна в контек сті є вр оп ейської інте грації: реком. список  / С ум . держ . 
ун-т, б-к а, дов.-інформ.  від.  – Сум и: СумДУ, 2 005 . –  79 назв.– Режим 
доступу: http:/ /sumdu. edu.  u  a

Наукові дослідження з цієї тематики від ображають публікації праць 
 ви кл адачів вузів:

 Біб ліо гр а фія п ра ц ь  викладачів  Ки ї вс ького  ун і ве рситет у  права НАН 
 Ук р аї ни : 1996–2  0 08  / Киї в.  ун-т права Н АН України . – К ., 1996–20 08 .– 
Режим доступу: h t tp ://ww w. kul. kiev. ua/bib l.  html.

На сайті у н ів ерситету  вміщен о  б ібл іографічн у  і нформ а ці ю  про п ід-
руч ни ки,  посібник и , моно гр аф ії , енцик ло пе дії, з  бі рн ик и, дові дни ки , 
с  ловник и тощо  в икладачів уніве рс итету, видан і у 20 07–2008 рр., які 
 в ід об р аж ають а кт у альні теми з  права та д ержаво тв о ре нн я (актуаль н і 
 пр облеми  ста но вл енн я та роз ви тк у міс це вого сам ов р яд ування в Україні, 
орга н ізація д і яль ності адвок атури, конституційне право України, 
п  рав ов а  дер жава, сприйняття права в  умовах демок рат ичного р озвитку 
тощо).

Праці викладачів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» подано за кафедрами:

1.  Пуб лікації к аф едри д ержавн о-пра в о вих наук НаУКМА: 2003–2006 
/  Н ац.  у  н-т « Ки єво-Мо гилянська акад.»,  ф-т прав. нау к, каф. держ.-
прав. наук. – К., [2007]. – 8 с. – Режим доступу:  ht tp://www.ukm a .kiev.ua/
ua/faculties/fac_ pra / gov er n_  pr/ pu b/inde x. php.

2. Публік ації кафедр и загал ьно-правових наук НаУКМА: 2003–2006 / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», ф-т прав. наук, каф. з  аг .-п рав . 
н  ау к .  – К . , [2007 ]. – 6  с  . – Режим дсотупу :  http://www .ukma .kiev.ua/ ua/
facul ties/fa c_  pra / common_ pr/ pu b /i ndex. php

3. Пуб лікаці ї  ка ф едри гал уз ев и х наук  На УК МА: 200 3–2  00 6 / Нац . ун-т 
«Киє во-М огилянська а кад .», ф-т  прав.  наук, каф. галуз . наук . – К., [ 20-
07 ]. – 8  с. – Режим доступу :  http://www.ukma.kiev. ua/ua/fac u lties/f ac_pra/
galuz _pr/p u b/ i ndex. p  hp.
Дов ідк ово-біблі ог рафічний від діл Донець к ого н а ціональн ого універ-

ситету в ед е  картотеку праць викладачів з 199 0 р. Вона  містить усі в иди 
в идань: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, праці 
 кон фе рен цій, с  им позиумів,  с  ем і на рів, д  ис е рт ації, д  еп о но вані руко пис и, 
мульт име ді йн і в идання тощо.

Пра во в і  пит анн я п ро це сів державотворення від об р аж ен о у пока жчи-
ках д о від повід них пері од и чних  вид ань :

 Жу рнал  «Житт я і право »: 192 8–1939  :  с ис т. пок ажч . змі ст у / Наук. 
т-в о імені Шевч енк а, ком іс . б  ібл іог р.  і книг о зн . ; авт .-ук ла д . Михайло 
П ет рів; б  іб лі огр. ред. Л.  Ільниць ка. – Л .,   1995. – 41 с. – 344  назв. –  ( С е рія 1.  
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 Бі бліограф ія . Т. 5). – Режим доступу : http : //www. pet ri v.com.ua/u a/fi l es / 
li fe /life.p  df . 

Для забе зп еченн я  п ов ноти та о пе р ат ивності  і нф ормаці ї б ібліот-
ек и впро ва джу ют ь в обс лу говування  пр авові БД інфор ма ційно-
а наліти чних ц ент рі в .  У   НБУВ  к о ри стувачам  на да ється доступ до 
системи  ін ф ор мац ійн о-пр а во вого забезпечення « Ліга:  Закон» і  н-
ф ормаційн о-ан а літичн ого центру «Ліга» , де пода єт ься норматив но-
пр авова  ін формаці я:  законод авчі т а  нор мативні д о ку менти як най в ищих 
орга нів дер жавної  вла ди , т ак і від омчі  до ку менти . В  а жливим є наяв-
ність у БД поси л ання на офіц ійне дру ко ване  дж ер ело і нформації. По-
сті йне оновл енн я  с истеми дає  зм огу корис ту в ачам знайомит ися з н о вими 
а кт уал ьними мат ер і алами. 

 Ел ектронні  ресурс и Одесь кої нац іон ал ьної наук о во ї бібл іо-
теки  ім .  М  . Г орь  кого п од а ют ь також  по вн оте кстову інформаці ю 
із законод авства « Прав о XI» iнформацiйно-анал iтич ного цен тру 
«Бiт» .  Вона  мі ст ить норм ат и внi док ум ен ти :  акти , закони, пос танов и 
 з ак он о давчих т а в иконавчих органів  д ержавно ї в лади, Президе нта , 
Вер ховно г о  Суду  Ук ра їн и , Верхо вної Ради , Конс ти ту ц ійного  С у ду , 
Кабінету  Мін іст рів та iн. від о мс т в,  я кі охоп люють  ус i  галузі ч инн ог о 
зак о но давств а. 

 Пр и під гот овці біб лі ог рафічної та рефе ративно ї  інформ ації, яка 
систе-матично в міщ ує ться на  сторі нка х журн ал у « Україна : п одії, фак-
т и,  коментарі»,  фа хів цями в ід ді л у довідк ово-бі бл і ограф іч н ог о об-
с луговування з 20 0 5 р. від бира ю ться нові н ад хо дженн я до НБУВ  кн иг , 
які вис віт лю ють сучасну суспіль но-полі т и чн у ситуац ію,  з  аконодавчу 
 тематик у,  п  ит а ння д ем о кр атичних перетворен ь в У країні ,  м  істят ь 
 дослі дж ення і  п рогнозу вання суспіль н о-п ол і ти чних  пр оцесів.

 Се ред з а рубіж них е лек тронних б іб ліографіч них р есурсів к о-
ри стувачі над а ють пере в агу БД Інституту наукової інформації 
з питань суспільних наук Російської академії наук (ІНІСН РАН), 
які від ображають окремі видання (монографії, щорічники, збірники 
статей, матеріали конференцій, бібліографічні покажчики тощо), статті 
з журналів та збірників, депоновані рукописи, автореферати дисертацій 
тощо та Російській електронній бібліотеці, яка містить реферативну 
інформацію ІНІСН РАН.
Російська книжкова палата виконує функцію державного 

бібліографічного обліку на новому рівні інформаційних технологій та 
забезпечує бібліотеки Росії бібліографічною інфор ма цією про видання 
кра їни. Доступ корис ту ва чів до «е лект рон ного ката ло гу» центру дер-
жав ної біб ліо гра фії за допо мо гою спе ці аль ного режиму «Лето пись» 
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забез пе чує від да ле ний доступ до інфор ма ції у вигляді текс тів видань 
дер жав ної біб ліо гра фії та надає мож ли вість пере гляду та пошуку запи-
сів за тема тич ними роз ді лами, їх замов лення та одер жання запи сів 
елект ро нною поштою за обра ним корис ту ва чем фор ма том. На сайті 
подано видання дер жав ної біб ліо гра фії за 2005–2007 рр., а саме: «Книж-
ная лето пись» (52 вип. на рік), «Лето пись жур наль ных ста тей» (52 вип. 
на рік), «Лето пись газе т ных ста тей» (52 вип. на рік) та ін.

У гума ні тар ному залі НБУВ здійс ню ється доступ корис ту ва чів 
до вір ту аль ного читаль ного залу Елект ро нної біб лі о теки дисер та цій 
Російсь кої дер жав ної біб лі о теки (про ект реа лі зу ється за спон сорсь-
кої під тримки  Мі жд е рж ав ного ф онду гум анітарного спі вр обітни цт в а 
 дер жав-у часниць  СНД ).

Ро зш ир ю є і нформ аці йну б азу дослідження  ви ко р ис тання  пер ед-
 плачен и х  НБУ В  на й ав тор итетні ших онлайн ових науково-ін форма ційних 
 ре су рсів, д  оступ до яки х  надає т ься в локальн і й  комп’юте рній мер ежі біб-
лі отеки та н аукових уста новах Н А НУ  (н аукова  ел е ктронна б іб лі отека 
інформа ці й них  продук ті в най б іл ьш ог о у світі видавництва  наукової 
літератури  El s ev ier на плат ф ормі Scie n ce D irect; інформаці йні п р од у кти 
н а  пл ат ф ормі EBSCOhost, нау ко м ет рична рефер а тивна Б Д  S copus ) .

Біблі от ек и та їх  мі сце в с истемі наукових ком ун ік а цій вид оз мінилися 
 від  з амкненої  ав тон омної системи до комп лекс ни х інформа ці йних цент-
рів з нан ь,  навіг аторів у глоб ал ьному інф ор ма ці й ному сві т і. 

Велика к іль кість різ ном анітних  електрон ни х  ін форма цій них 
р есурсів, зміни в тех н о ло гіях над а ння послу г – залуч енн я еле к-
т рон ни х засобів і,  голов не,  бажання кор ис ту в ача знайти нові,  
потрібні й ому можл ив ост і –  у перш у  ч ер гу пов’яз ан і  з р озповсю д-
ж ен ням інфор мац ій но-ком уніка цій ни х техн ологій та Інтернет у.  В он-
и потр еб у ют ь н ових під хо ді в до  організ аці ї  і нформац ійн ог о об-
сл уг ову вання : бібліотеч ни м  пр ац івникам необ хідно пост ійно 
 вд о ск оналювати  в ла сні нави чк и  по шуку інфо р м ації в елект ронному 
 се ре довищі та орієн ту ва т и  у ньому користувача.
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Тамара БУКШИНА, 
наук. співроб. ДНПБ України ім. В. О.  Сухом ли нсь ког о

Тетяна СУ ДІ НА,  
провід . наук. с  п івроб.  ДНПБ Укра їн и ім. В. О.  С ухомлинськ ого,
канд. і  ст . наук

Аналіз від ображення періо д ич них в идан ь  Украї н и 
 з питань педагогіки , псих ології і освіти в У РЖ  
 «Джере л о»  (1 99 9− 20 09  рр).

 У  с т атті висвіт лено результати наукової роб от и,  яка п р ов оди лася в  рамках 
Н ДР  Д ер жав ною н ау ково-пе д аг огі чно ю б іб лі о те кою У кра їн и ( ДНПБ)  і м.  В  .  О. Су-
х омлинськ ого «Наук ов о-метод и чні та  о рг анізац ій н і засади інфор маційно-
аналітичн ого забе зпе че нн я  педаг ог ічної  науки, о  світи  і  п рактик и  Укр а їни» ( науковий 
 ке рі вник О. М . Яц енко, канд . іст. наук). Проа н ал ізовано  ві до бр а ження  в різн и х 
 ас пектах періо ди чних видань з педагогік и,  п  сихоло гії і освіти  в  се рії 3 «Соціальні 
та гум анітарні наук и. Мис тецт во» УРЖ «Д же ре ло» за  1999–2  009 рр.  Виявлено 
з м ін и в стані реф еру ва ння ста те й з пері одич них видань д а ної тематики, 
щ  о  відб ул ис я в рез ул ьт аті спів пр аці біблі от еки з НБУВ . В из начено стра-
т егічн і  зав д ання Д НПБ Укра їн и  ім.  В  . О.  С у хомлинсь кого в подаль шій  рефера ти вній 
 робот і з а налітич ного  о працю вання пері од ич них вид ан ь  пс ихолого-педаго гі чної 
тем ат и ки .

Серед і нф ормац ій них  ре сурсів чіл ьн е м ісце п осідає реф еративна 
інф ор ма ція, я ка є з аг ал ьноприй ня тою ф о рмою обм ін у  на уковими 
 до сягнен нями та с пі лк у вання вчен и х  у всьому  світі, доп о магає 
 зо рієнтува тися в потоці наук ової л іт ер ат ури, одерж ати най но віші ві-
д о мості щодо  наукових  дослідж ень у п евних галу зях знання. Про стан 
сві т ових реф ера т ив них ресурсів  т а їхній р оз в иток в  У кр аїні йде  мова 
 в  д ос лідженнях Н. Зайче нко  , М. Со рок и, де, зок рема, в  ис ві тл ено р оль 
та  мі сце р е фе ративного жур налу в потоці інформаційних видань, роз-
глянуто  пи тання створ ення українсь кого рефер ативного  жур налу 
(У Р Ж) «Джер ел о». [1; 2;  3; 4; 10; 11 ; 1 2; 13] З  1 9 99  р. УРЖ «Джер ело» в  ид-
аєт ь с я в трьох  серіях:   с ерія 1 − «При ро дн ичі наук и . Меди ц ин а» ;  серія 2− 
«Техніка.  П  ромислові ст ь.  Сіль ське  госпо дарство»;  серія 3  − « С оціал ьні 
та гума нітарні  н а ук и,  Мист ец тв о»,  а  з 200 4  р  . у чот ир ьох − виді ля ється 
окремо серія 4 «М е дицина . Медичні  науки». Усі серії  Українськог о 
 реферативного журналу включено до к ата логу  пер едпла тних 
 періодичних вид ан ь  України.  З   2 0 04  р. кож н а  з  ни х вих од ить ш есть р а-
зів н а рік. Ц  е інфо рмаційне вид анн я  го тується за єдиною  м ет од икою 



230

з вик ор ис та нням Рубри катора Націо нал ьної бібліотеки У кр а їни іме н і 
 В. І.  В ер на дсь кого (НБУВ)  ( інші р убрик атори  й класифік ації, наприклад 
 У ДК, заст ос о ву ю ться я к  допоміж ні). Сис тему рефе ра тивни х  ви дань 
орган і зовано  та ким ч ино м, що  н ав іть за умов знач ної дифере нціації га-
л узей науки т а великого  об сяг у  л ітерат у ри , у рамках є ди но г о  видання 
 охоплено в с ю галуз ь  н ауки  для того, щоб звільнити науковці в від н ео бх-
ід ності  зверт ат ис я  д о реф ерати вного журна л у  і з  суміж ної спеціаль нос-
ті . Базою для його створення служить загальнодержавна реферативна 
база даних (БД) «Україніка наукова», започаткована в 1998 р., яка, по 
суті, є наці о наль ним ресур сом, оскільки основ ним завдан ням її ство-
рення, попов нення та функ ці о ну вання є досяг нення 100  % від о бра-
ження дру ко ва них нау ко вих праць уче них Укра їни з усіх галу зей 
знання. УРЖ «Дже ре ло» міс тить усі види пер вин них доку мен тів: сері-
альні (пері одичні та видання, що про дов жу ють ся), мате рі али нау ко вих 
кон фе рен цій, збір ники нау ко вих праць, нау кові моно гра фії, довід ники 
й слов ники, офі ційні та від омчі видання, доку менти дер жав них і гро-
мадсь ких орга ні за цій, посіб ники для вузів, авто ре фе рати дисер та цій та 
пре принти. За даними НБУВ частка книж ко вих видань (моно гра фій), 
про ре фе ро ва них у БД «Укра ї ніка нау ко ва», ста но вить на сьо го дні тільки 
22  %. Ще 18  % ста нов лять авто ре фе рати дисер та цій, основна ж час тина 
при па дає на статті з пері одич них та про дов жу ва них видань − 60  % [14]. 
Зага лом кіль кість нау ко вих пері одич них та про дов жу ва них видань 
в Укра їні ста но вить бли зько 1,5 тис. назв. Однак ана лі ти ко-син те тич-
ній обробці нині під ля га ють мате рі али лише 0,5 тис. сері аль них видань 
Укра їни [9, 53]. З них бли зько 120 назв − пері одичні та про дов жу вані 
видання НАН Укра їни, решта − в основ ному видання нау ко во-дос лід-
них уста нов та вищих навчаль них закла дів. Пере лік нау ко вих фахо вих 
видань ВАК Укра їни є одним з основ них кри те ріїв від бору таких видань 
для рефе ру ван ня.

З часу ство рення наці о наль ної рефе ра тив ної інфор ма ції дослі джу-
ва лися питання від о бра ження пері одич них та про дов жу ва них видань 
у БД «Укра ї ніка нау ко ва», вияв лення пріо ри тет них напря мів роз витку 
науки шля хом ана лізу нау ко вих пуб лі ка цій, про ре фе ро ва них в УРЖ 
«Дже ре ло». Зок рема, визна чено в згру по ва них за тема ти кою, загаль-
ному масиві жур на лів, моно- та полі те ма тичні жур нали та оці нено сту-
пінь їх інфор ма тив ності для рефе ра тив них ресур сів; про ана лі зо вано 
ті галузі, які, порів няно з іншими, най більше пред став лені нау ко вими 
пуб лі ка ці ями, зібрано інфор ма цію щодо зрос тання потоку нау ко во-тех-
ніч них доку мен тів з метою вияв лення тем пів роз витку окре мих галу-
зей і пріо ри тет них напря мів науки. За вка за ними дослі джен нями було 



231

конс та то вано, що най більша кіль кість пуб лі ка цій, від о бра же них в УРЖ 
«Дже ре ло» і загаль но дер жав ній рефе ра тив ній БД «Укра ї ніка нау ко-
ва», нале жить до соці аль них і гума ні тар них наук, на дру гому місці − 
при род ничі науки, на тре тьому − тех нічні, пріо ри тет ними були галузі 
«Е ко но мі ка» і «Меди ци на». З огляду на це, виникло питання щодо рефе-
ра тив ного пред став лення в галузі, що посіла перше місце, пері одич них 
видань з педа го гіки, пси хо ло гії і освіти.

Було вико рис тано одні з най більш поши ре них мето дів дослі дження 
в інфор ма цій ній і біб ліо теч ній сфері – біб ліо мет ричні методи. Під біб-
ліо мет рією роз у мі ють нау кову дис цип ліну, яка вико рис то вує ста-
тис тичні методи для ана лізу нау ко вої літе ра тури з метою вияв лення 
тен ден цій роз витку пред мет них галу зей, особ ли вос тей авто рства й вза-
єм ного впливу пуб лі ка цій. 

Серед цих мето дів – ана ліз циту вання, ана ліз рефе ра тив них жур на-
лів, ана ліз кіль кіс них харак те рис тик пер вин них доку мен тів, кіль кіс ний 
ана ліз пуб лі ка цій окре мих авто рів, кіль кіс ний ана ліз пуб лі ка цій уче них 
окре мих країн світу, а також окре мих нау ко вих колек ти вів [1, 50]

Мета статті – висвіт лити резуль тати нау ко вої роботи, яка про во ди-
лася в рам ках нау ко во-дос лід ної роботи «Нау ко во-ме то дичні та орга-
ні за ційні засади інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення педа го гіч ної 
науки, освіти і прак тики Укра ї ни» (нау ко вий керів ник О. М. Яценко, 
канд. іст. наук) і перед ба чала ана ліз від о бра ження в різ них аспек тах 
пері одич них видань з педа го гіки, пси хо ло гії і освіти в серії 3 «Соці альні 
та гума ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло» за 1999−2009 рр. 
та вияв лення змін у стані рефе ру вання ста тей з пері одич них видань 
даної тема тики, що від бу лися в резуль таті коопе ра тив ної спів праці 
НБУВ з Дер жав ною нау ко во-пе да го гіч ною біб лі о те кою Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого (ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь ко го).

Ви рі шу ва лися такі завдання: роз ро бити кіль кісні й якісні пара метри 
оцінки рефе ра тив ного ресурсу; зібрати та сис те ма ти зу вати необ хід ний 
для дослі дження фак тич ний мате ріал; про ана лі зу вати рефе ра тив ний 
ресурс за обра ними харак те рис ти ками; визна чити перс пек тиви роз ши-
рення галу зе вого рефе ра тив ного ресурсу на від да лену та най ближчу 
перс пек ти ви.

Роз гля немо кіль кісні показ ники куму ля ції рефе ра тив ного ресурсу 
з питань педа го гіки, пси хо ло гії і освіти за двома аспек тами, зок рема 
дина міку зрос тання кіль кіс ного рефе ра тив ного опра цю вання пері одич-
них видань (за рока ми) та від о мості про кіль кість рефе ра тів з опраць о-
ва них жур на лів, роз мі ще них у серії 3 «Соці альні та гума ні тарні науки. 
Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло» за 1999–2009 рр.
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Ана ліз кіль кіс них показ ни ків рефе ра тив ного опра цю вання пері-
одич них видань з питань педа го гіки, пси хо ло гії і освіти, від о бра же-
них у серії 3 «Соці альні та гума ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже-
ре ло», пока зав, що з початку засну вання жур налу з 1999 і до 2006 р. 
кіль кість най мену вань видань, на які ство рю ва лася рефе ра тивна 
інфор ма ція, збіль ши лася з одного до чоти рьох. Слід заува жити, що 
всі ці роки най час тіше рефе ру ва лися жур нали «Педа го гіка і пси хо ло-
гі я» (1999 р., 2000 р., 2001 р., 2002 р., 2005 р.) і «Педа го гіка, пси хо ло гія 
та меди ко-бі о ло гічні про блеми фізич ного вихо вання і спор ту» (2001 р., 
2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2006 р.). Лише у 2002 р. був про ре-
фе ро ва ний жур нал «Соци о ника, мен то ло гия и пси хо ло гия лич нос-
ти» та у 2003 р. «Пси хо ло гія і сус піль ст во ». З 2005 р. у пере ліку жур-
на лів, що рефе ру ються, з’яв ля ється нова назва пері одич ного видання 
− «Соці альна пси хо ло гі я», яке ми зустрі ча ємо у всі наступні роки до 
сьо го дні. З 2007 р. спо сте рі га ється різке збіль шення най мену вань пері-
одич них видань озна че ної тема тики − з чоти рьох до 14-ти, а у 2008 р. −
до 21 назви, у 2009 р. (№1, 2 серії 3 УРЖ) − 18 назв. Рефе ра тив ному опра-
цю ванню в ці роки під ля га ють пері одичні видання АПН Укра їни, МОН 
Укра їни, гро мадсь ких орга ні за цій, заре єст ро вані ВАК Укра їни. Від по-
відно до кіль кості назв зрос тає і кіль кість про ре фе ро ва них номе рів жур-
на лів − від чоти рьох номе рів у 1999 р. до 30–35 номе рів у 2005–2006 рр., 
67 номе рів у 2007–2008 рр. Отже, дина міка зрос тання кіль кіс ного рефе-
ра тив ного опра цю вання пері одич них видань є пози тив ною − від чоти-
рьох номе рів одної назви до 67 номе рів 21 назви пері одич них видань 
з питань педа го гіки, пси хо ло гії і осві ти (таб л. 1)

Таб лиця 1

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

№
 1

,2

Кіль кість най мену вань 
видань, на які ство-
рю ється рефе ра тивна 

інфор ма ція

1 1 2 3 2 1 3 4 14 21 18

Кіль кість рефе ра тивно 
опраць о ва них номе рів 

жур на лів
4 4 7 32 19 20 35 30 67 67 40
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За резуль та тами зібра них від о мос тей про кіль кість рефе ра тів з опра-
ць о ва них жур на лів, роз мі ще них у серії 3: «Соці альні та гума ні тарні 
науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло», за озна че ний період було вияв лено 
такі показ ники: до рефе ра тив ного ресурсу вклю чено 4479 рефе ра тів 
на статті з 25 най мену вань пері одич них видань, почи на ючи з номе рів 
1998 по 2008 рр., з них 1762 рефе рати на шість най мену вань пері оди-
ч них видань з номе рів 1998 по 2008 рр., ство рен ням яких займа ється 
Інсти тут про блем реєст ра ції інфор ма ції (ІПРІ) НАН Укра їни («Освіта 
на Луган щи ні», «Пси хо ло гія і сус піль ст во», «Соці альна пси хо ло гі я») та 
НБУВ [«Педа го гіка і пси хо ло гі я» (до 2006 р.), «Педа го гіка, пси хо ло гія 
та меди ко-бі о ло гічні про блеми фізич ного вихо вання і спор ту», «Соци о-
ника, мен то ло гия и пси хо ло гия лич нос ти»], і 2717 рефе ра тів на 20 най-
мену вань пері одич них видань з 2006 по 2008 рр., які готує ДНПБ Укра-
їни ім. В. О. Су хо млинсь ко го.

Для читача, який від слід ко вує мате ріал з тієї чи іншої теми в конк-
рет них жур на лах, важ ливо, щоб рефе ра тивна інфор ма ція, яка пода-
ється в УРЖ (хоч і з деяким запіз нен ням), висвіт лю ва лася послі довно 
від номера до номера. Ана ліз пока зав також, що деякі жур нали рефе-
ру ються або непо слі довно, або зни ка ють з пере ліку видань, що рефе-
ру ються, зок рема це – «Педа го гіка і пси хо ло гі я» (2000 р., 2001 рр., 
2002 і 2003 рр. вза галі від сутні, 2004 р.), «Педа го гіка, пси хо ло гія та 
меди ко-бі о ло гічні про блеми фізич ного вихо вання і спор ту», «Соци о-
ника, мен то ло гия и пси хо ло гия лич нос ти», «Пси хо ло гія і сус піль ст во», 
«Вища шко ла», «Педа го гіка і пси хо ло гія про фе сій ної освіти», «Рідна 
шко ла», «Філо со фія осві ти». Це зумов лено як еко но міч ними умо вами, 
що впли ва ють на пері одич ність виходу жур налу, а часом і на його існу-
вання вза галі, так і вибо ром пріо ри те тів у рефе ра тив ному висвіт ленні 
тієї чи іншої назви, тому що, як зазна ча лося вище, реєст ра ція жур налу 
пре зи дією ВАК Укра їни у від борі до рефе ру вання має вирі шальне зна-
чення (таб л. 2).



Таб лиця 2
Кіль кість рефе ра тів з опраць о ва них жур на лів, роз мі ще них у серії 3: 

«Соці альні та гума ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло» 
за 1999–2009 рр.

На зва пері-
одичного видан ня

Пе ріод, яким 
охоп ле но

ре фе ра тивне 
опра цю вання 
жур на лу

Кіль кість 
рефе ра тів

1 Вища освіта 
Укра ї ни

2006 (№ 1–4), 
2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1,2,3,)

177

2 Вища шко ла

2006 (№ 1–6), 
2007 

(№ 1–6), 2008 
(№ 1–3,8,9,10)

118

3 Де фек то ло гія
2006 (№ 1–4), 
2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1–2)

126

4 Ди рек тор школи, 
ліцею, гім на зії

2006 (№ 3–6), 
2007 (№ 1,3–6), 

2008 (№ 1–4)
214

5 На ука і осві та 2006 (№ 1–6), 
2007 (№ 1–9) 382

6 Наша шко ла 2007 (№ 1–6), 
2008 (№ 1) 94

7
Не пе ре рвна 

про фе сійна освіта: 
тео рія і прак ти ка

2006 (№ 1–4), 
2007 (№ 1–4) 81

8 Нова педа го гічна 
дум ка

2007 (спец вип., 
№ 2,4), 2008 (№ 1) 134



9 Освіта і управ-
лін ня

2006 (№ 1–4), 
2007 (№ 1–4), 

2008 (№ 1)
116

10 Освіта на Луган-
щи ні

2006 (№ 1,2), 
2007 (№ 1,2) 100

11 Пе да го гіка і пси-
хо ло гія

1998, 1999, 
2000 (№ 1, 2), 
2001 (№ 1, 2), 

2004 (№ 3,4), 2005, 
2006 (№ 1, 2,3), 

2007, 2008 (№1, 2)

470

12
Пе да го гіка і пси-
хо ло гія про фе сій-

ної осві ти

2007 (№ 4,5), 
2008 (№ 1) 62

13

Пе да го гіка, пси хо-
ло гія та меди ко-
бі о ло гічні про-
блеми фізич ного 
вихо вання і сор ту

2001 (№ 13–29), 
2002 (№ 1–28), 
2003 (№ 1–16, 
№ 21–24), 2004 
(№ 1–24), 2005 
(№ 1–24), 2006 
(№ 1–12), 2007 

(№ 1,5)

879

14 Пе да го гіч ний 
пошук

2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 2) 99

15 Піс ля дип ломна 
освіта в Укра ї ні

2006 (№ 1,2), 
2007 (№ 1,2), 

2008 (№ 1,спец-
вип.)

144

16
По за шкільна 
освіта та вихо-

ван ня
2007 (№ 1,2) 20

17 Пост ме то ди ка 2007 (№1–6), 
2008 (№1) 54



18 Про фе сій но-тех-
нічна осві та 2008 (№ 1) 15

19 Пси хо ло гія і сус-
піль ст во 2002 (№ 1,2) 21

20 Рідна шко ла
2006 (№ 1–12), 
2007 (№ 1–9), 
2008 (№ 1–9)

538

21 Со ці альна пси хо-
ло гія

2005 (№ 1–6), 
2006 (№ 1–6), 
2007 (№ 1–6, 
спец вип), 

2008 (№ 1–3)

382

22
Со ци о ника, мен-
то ло гия и пси хо-
ло гия лич нос ти

2002 (№ 1,2) 20

23

Те о рія і прак тика 
управ ління соці-
аль ними сис те-
мами: філо со фія, 
пси хо ло гія, педа-
го гіка, соці о ло гія

2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1–3) 102

24 Фі ло со фія осві ти 2006 (№ 1,2,3) 64

25 Шлях осві ти 2007 (№ 1–3, 9), 
2008 (№ 1,2) 67

Усьо го 4479

Кіль кість рефе ра тів з опраць о ва них жур на лів, під го тов ле них Інсти-
ту том про блем реєст ра ції інфор ма ції (ІПРІ) НАН Укра їни та НБУВ

На зва пері одич-
ного видан ня

Пе ріод, яким охоп-
ле но

ре фе ра тивне опра-
цю вання жур на лу

Кіль кість 
рефе ра-
тів



1 Освіта на Луган-
щи ні

2006 (№ 1,2), 
2007 (№ 1,2) 100

2 Пе да го гіка і пси-
хо ло гія

1998, 1999, 2000 
(№ 1,2), 2001 
(№ 1,2), 2004
 (№ 3,4), 2005

360

3

Пе да го гіка, пси хо-
ло гія та меди ко-бі-
о ло гічні про блеми 
фізич ного вихо-
вання і спор ту

2001 (№ 13–29), 
2002 (№ 1–28), 
2003 (№ 1–16, 
№ 21–24), 2004 
(№ 1–24), 2005
 (№ 1–24), 2006 
(№ 1–12), 2007 

(№ 1,5)

879

4 Пси хо ло гія 
і сус піль ст во 2002 (№ 1,2) 21

5 Со ці альна 
пси хо ло гія

2005 (№ 1–6), 
2006 (№ 1–6), 

2007 (№ 1–6, спец-
вип), 2008 (№ 1–3)

382

6
Со ци о ника, мен то-
ло гия и пси хо ло-
гия лич нос ти

2002 (№ 1,2) 20

Усьо го 1762

Кіль кість рефе ра тів з опраць о ва них жур на лів, під го тов ле них ДНПБ 
Укра їни ім. В. О .  Су хом линсь ко го.

На зва пері одич-
ного видан ня

Пе ріод, яким охоп ле но
ре фе ра тивне опра цю вання 

жур на лу

Кіль кість 
рефе ра тів



1 Вища освіта 
Укра ї ни

2006 (№ 1–4), 2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1,2,3,) 177

2 Вища шко ла
2006 (№ 1–6), 2007
 (№ 1–6), 2008 (№ 

1–3,8,9,10)
118

3 Де фек то ло гія 2006 (№ 1–4), 2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1–2) 126

4 Ди рек тор школи, 
ліцею, гім на зії

2006 (№ 3–6), 2007
(№ 1,3–6), 2008 (№ 1–4) 214

5 На ука і осві та 2006 (№ 1–6), 2007 (№ 1–9) 382

6 Наша шко ла 2007 (№ 1–6), 2008 (№ 1) 94

7
Не пе ре рвна про-
фе сійна освіта: 
тео рія і прак ти ка

2006 (№ 1–4), 2007 (№ 1–4) 81

8 Нова педа го гічна 
дум ка

2007 (спец вип., № 2,4), 
2008 (№ 1) 134

9 Освіта і управ-
лін ня

2006 (№ 1–4), 2007 (№ 1–4), 
2008 (№ 1) 116

10 Пе да го гіка і пси-
хо ло гія

2006 (№ 1,2,3), 2007, 
2008 (№ 1,2) 110

11
Пе да го гіка і пси-
хо ло гія про фе сій-

ної осві ти
2007 (№ 4,5), 2008 (№ 1) 62

12 Пе да го гіч ний 
пошук 2007 (№ 1–4), 2008 (№ 2) 99

13 Піс ля дип ломна 
освіта в Укра ї ні

2006 (№ 1,2), 2007 (№ 1,2), 
2008 (№ 1,спец вип.) 144

14
По за шкільна 
освіта та вихо-

ван ня
2007 (№ 1,2) 20



239

15 Пост ме то ди ка 2007 (№ 1–6), 2008 (№ 1) 54

16 Про фе сій но-тех-
нічна осві та 2008(№1) 15

17 Рідна шко ла 2006 (№ 1–12), 2007
 (№ 1–9), 2008 (№ 1–9) 538

18

Те о рія і прак тика 
управ ління соці-
аль ними сис те-
мами: філо со фія, 
пси хо ло гія, педа-
го гіка, соці о ло гія

2007 (№ 1–4), 2008 (№ 1–3) 102

19 Фі ло со фія осві ти 2006 (№ 1,2,3) 64

20 Шлях осві ти 2007 (№ 1–3,9), 2008 
(№ 1,2) 67

Усьо го 2717

Оха рак те ри зу ємо зміс тове напов нення рефе ра тив ного ресурсу. Пері-
одич ність виходу на рік від і бра них для рефе ру вання жур на лів коли-
ва ється в діа па зоні від двох до 12 номе рів. В основ ному озна чені пері-
одичні видання вихо дять чотири–шість разів на рік (за винят ком «Вищої 
шко ли», «Рід ної шко ли» та «Педа го гіки, пси хо ло гії та меди ко-бі о ло гіч-
них про блем фізич ного вихо вання і спор ту»). Орі єн товно, зва жа ючи на 
нерів но мір ність потоку їхнь ого над хо дження та при збе ре женні кіль-
кості опраць о ва них жур на лів на досяг ну тому рівні за останні два роки, 
рефе ра тивне опра цю вання про тя гом року про хо дять понад 100 номе рів 
журналів.

У списку видань пред став лено часо писи тео ре тич ного, нау ко во-ме-
то дич ного та нау ко во-прак тич ного харак теру, а саме:

– те о ре тичні та нау ко во-ме то дичні – 2;
– на у ко во-прак тичні – 5;
– на у ко во-ме то дичні – 10;
– на у ко во-те о ре тичні та інфор ма ційні – 1;
– на у ко во-пе да го гічні – 1;
– на у кові – 5;
– на у ко во-ос вітні – 1.
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Важ ли вим є те, що 21 з 25 від і бра них до сег мента рефе ру вання пері-
одич них видань пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики вклю чено до «Пере-
ліку нау ко вих фахо вих видань Укра їни, в яких можуть пуб лі ку ва тися 
резуль тати дисер та цій них робіт на здо буття нау ко вого сту пеня док тора 
і кан ди дата наук», затвер дже ного ВАК Укра їни. На леж ність часо пису 
до кате го рії фахо вих видань під ви щує його зна чу щість при фор му-
ванні рефе ра тив ного ресурсу пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики. Чотири 
видання («Піс ля дип ломна освіта в Укра ї ні», «Соці альна пси хо ло гі я», 
«Соци о ника, мен то ло гия и пси хо ло гия лич нос ти», «Пси хо ло гія і сус-
піль ст во» (останні два вже не рефе ру ють ся) пре зи дією ВАК Укра їни не 
заре єст ро вані (таб л. 3).

Таб лиця 3
Ви хідні дані пері одич них видань. Вхо дження пері одич ного видання 
до «Пере ліку нау ко вих фахо вих видань Укра ї ни», затвер дже ного 

Вищою атес та цій ною комі сією (ВАК) Укра ї ни

Пе рі одичне 
видан ня Вид видан ня

П
е р
і о
ди
ч н
іс
ть

 
ви
хо
ду

 н
а 
рі
к

Д
ат
а 

за
сн
у в
ан

 ня

П
е р
е л
ік

 н
ау

-
ко
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х 
фа
хо

 ви
х 

ви
да
нь

,
ВА

К
 У
кр
а ї

 ни

1 Вища освіта 
Укра ї ни

Те о ре тич ний та 
нау ко во-ме то-
дич ний часо пис

4 2001 Так
2003

2 Вища шко ла На у ко во-прак-
тичне видан ня 12 2001 Так

2007

3 Де фек то ло гія На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 1995 Так

1999

4
Ди рек тор 

школи, ліцею, 
гім на зії

Все ук р. нау ко-
во-прак тич ний 

жур нал 
6 1999 Так

2001

5 На ука і осві та На у ко во-прак-
тич ний жур нал 6 1997 Так

1999



6 Наша шко ла На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 6 1993 Так

1999

7

Не пе ре рвна 
про фе сійна 
освіта: тео рія 
і прак ти ка

На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 2001 Так

2002

8 Нова педа го-
гічна дум ка

На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 1994 Так

1999

9 Освіта 
і управ лін ня

На у ко во-прак-
тич ний жур нал 4 2001 Так

1997

10 Освіта на 
Луган щи ні

Спе ці а лі зо ване 
нау кове видан ня 2 1998 Так

1999

11 Пе да го гіка 
і пси хо ло гія

На у ко во-те о-
ре тич ний та 

інфор ма цій ний 
жур нал Ака де-
мії педа го гіч них 
наук Укра ї ни

4 1993 Так
1999

12

Пе да го гіка 
і пси хо ло гія 
про фе сій ної 

осві ти

На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 6 1997 Так

1999

13

Пе да го гіка, 
пси хо ло гія 
та меди ко-
бі о ло гічні 
про блеми 
фізич ного 
вихо вання 
і спор ту

На у кове фахове 
видан ня 12 1998 Так

1999



14 Пе да го гіч ний 
пошук

На у ко во-ме то-
дич ний віс ник 4 1994 Так

1997

15
Піс ля дип-
ломна освіта 
в Укра ї ні

Між га лу зе вий 
нау ко во-ос віт ній 

жур нал
2 2001 Ні

16
По за шкільна 
освіта та 
вихо ван ня

На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 2006 Так

2008

17 Пост ме то-
ди ка

 Нау ко во-ме то-
дич ний педа го-
гіч ний жур нал 

4 1993 Так
1999

18
Про фе сій-
но-тех нічна 

осві та

На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 1997 Так

1999

19 Пси хо ло гія 
і сус піль ст во

Укра ї нсь кий 
тео ре ти ко-ме то-
до ло гіч ний соці-
о гу ма ні тар ний 

часо пис

4 2000 Ні

20 Рідна шко ла На у ко во-пе да го-
гіч ний жур нал 12 19221994 Так

21 Со ці альна 
пси хо ло гія

На у ко вий жур-
нал 6 2002 Ні

22

Со цио ника, 
мен то ло гия 
и пси хо ло гия 
лич нос ти

На у ко вий жур-
нал 6 1994 Ні
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23

Те о рія 
і прак тика 
управ ління 
соці аль ними 
сис те мами: 
філо со фія, 
пси хо ло гія, 
педа го гіка, 
соці о ло гія

На у ко во-прак-
тич ний жур нал 4 2000 Так

2002

24 Фі ло со фія 
осві ти

На у ко вий часо-
пис 4 2005 Так

2006

25 Шлях осві ти На у ко во-ме то-
дич ний жур нал 4 1995 Так

1999

За снов ни ками та спі взас нов ни ками видань, від о бра же них у УРЖ 
«Дже ре ло» за дослі джу ва ний період, є:

1. АПН Укра їни та її нау ко во-дос лідні уста нови – це 12 видань з 25, що 
ста но вить 48 % пері одич них видань, на базі яких ство рю ється галу зе вий 
рефе ра тив ний ресурс. Серед видань: «Вища освіта Укра ї ни», «Дефек-
то ло гі я», «Дирек тор школи, ліцею, гім на зі ї», «Наука і осві та», «Непе-
рервна про фе сійна освіта: тео рія і прак ти ка», «Педа го гіка і пси хо ло гі я», 
«Педа го гіка і пси хо ло гія про фе сій ної осві ти», «Позаш кільна освіта та 
вихо ван ня», «Про фе сій но-тех нічна осві та», «Філо со фія осві ти», «Шлях 
осві ти», «Піс ля дип ломна освіта в Укра ї ні» (таб л. 4).

Таб лиця 4
Ака де мія педа го гіч них наук Укра їни та її уста нови, що є заснов ни ками 

або спі взас нов ни ками пері одич них видань

На зва уста но ви Пе рі одичне видан ня

АПН Укра ї ни

Ди рек тор школи, ліцею, гім на зії

Пе да го гіка і пси хо ло гія

Шлях осві ти

На у кові уста нови АПН Укра ї ни
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Пів ден ний нау ко вий центр 
АПН Укра ї ни На ука і осві та

Ін сти тут вищої осві ти Вища освіта Укра ї ни
Фі ло со фія осві ти

Ін сти тут педа го гіч ної 
освіти і освіти дорос лих

Не пе ре рвна про фе сійна освіта: тео рія 
і прак ти ка

Про фе сій но-тех нічна осві та

 Інсти тут педа го гіч ної 
освіти і освіти дорос лих
Львівсь кий нау ко во-прак-
тич ний центр про фе сій но-

тех ніч ної освіти 

Пе да го гіка і пси хо ло гія про фе сій ної 
осві ти

Ін сти тут про блем вихо-
вання По за шкільна освіта та вихо ва ня

Ін сти тут спе ці аль ної педа-
го гі ки Де фек то ло гія

Уні вер си тет менедж менту 
осві ти Піс ля дип ломна освіта в Укра ї ні

2. Мініс терство освіти і науки Укра їни та його під ві домчі уста нови 
є заснов ни ком та спі взас нов ни ком 21-го пері одич ного видання, що 
ста но вить 84 % видань, які рефе ру ю ться. Серед заснов ни ків пси хо ло-
го-пе да го гіч них жур на лів – чотири управ ління освіти і науки облас-
них дер жав них адмі ніст ра цій. До складу заснов ни ків трьох видань 
вхо дить Дер жавне під при ємство «Педа го гічна пре са» МОН Укра їни. 
Вищі навчальні заклади педа го гіч ного та інже нер но-пе да го гіч ного про-
фі лів Ш–ІV рів нів акре ди та ції є спі взас нов ни ками дев’яти видань, що 
ста но вить 36 %. Зок рема, це такі заклади як: Наці о наль ний педа го гіч-
ний уні вер си тет ім. М. П. Дра го ма нова, Пів ден но ук ра їнсь кий дер жав-
ний педа го гіч ний уні вер си тет ім. К. Д. Ушинсь кого, Хар ківсь кий наці-
о наль ний педа го гіч ний уні вер си тет ім. Г. С. Ско во роди. 27 інсти ту цій 
піс ля дип лом ної педа го гіч ної освіти (рес пуб лі канські, між ре гі о нальні, 
обласні, місь кі) Укра їни пред став лено чотирма облас ними видан нями. 
Це ста но вить бли зько 16 % від загаль ної кіль кості видань, від о бра же них 
у серії 3 «Соці альні та гума ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло». 
Зок рема, рефе ру вання про хо дять пері одичні видання інсти ту тів піс ля-
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дип лом ної педа го гіч ної освіти (ІППО) Волинсь кого облас ного ІППО – 
«Педа го гіч ний пошук»; Одесь кого облас ного інсти туту удо ско на лення 
вчи те лів – «Наша шко ла»; Пол та всь кого облас ного ІППО ім. М. В. Ост-
ро градсь кого – «Пост ме то ди ка»; Рів ненсь кого облас ного ІППО – «Нова 
педа го гічна дум ка» (таб л. 5).

Таб лиця 5
Мі ніс терство освіти і науки Укра їни та її уста нови, що є заснов ни ками 

або спі взас нов ни ками пері одич них видань

На зва уста но ва Пе рі одичне видан ня

МОН Укра їни 

 Вища освіта Укра ї ни

 Вища шко ла

 Дефек то ло гія

 Дирек тор школи, ліцею, гім на зії

 Про фе сій но-тех нічна осві та

 Рідна шко ла

 Шлях осві ти

Управ ління освіти і науки облас них дер жав них адмі ніст ра цій

Во линсь ка Пе да го гіч ний пошук

Одесь ка Наша шко ла

Пол та всь ка Пост ме то ди ка

Лу гансь ка Освіта на Луган щи ні

Дер жавне видав ництво «Педа-
го гічна пре са» МОН Укра ї ни

Вища освіта Укра ї ни

Пе да го гіка і пси хо ло гія

Ди рек тор школи, ліцею, гім на зії

Вищі навчальні закла ди

На ці о наль ний педа го гіч ний 
уні вер си тет ім. М. П Дра го ма-

но ва

Ди рек тор школи, ліцею, гім на зії
Фі ло со фія осві ти

Со ці альна пси хо ло гія



На ці о наль ний тех ніч ний уні-
вер си тет «Хар ківсь кий полі тех-

ніч ний інститут»
Укра ї нська інже нер но-пе да го-

гічна ака де мія
Хар ківсь кий наці о наль ний 
педа го гіч ний уні вер си тет ім. 

Г. С. Ско во роди 

Те о рія і прак тика управ ління 
соці аль ними сис те ма ми

На ці о наль ний уні вер си тет 
«Львівська полі тех ні ка»

Пе да го гіка і пси хо ло гія 
про фе сій ної осві ти

Пів ден но ук ра їнсь кий дер жав-
ний педа го гіч ний уні вер си тет 

ім. К. Д. Ушинсь ко го
На ука і осві та

Тер но пільсь кий дер жав ний еко-
но міч ний уні вер си тет Пси хо ло гія і сус піль ст во

Хар ківська дер жавна ака де мія 
дизайну і мис тецт ва

Пе да го гіка і пси хо ло гія та меди-
ко-бі о ло гічні про блеми фізич-

ного вихо вання і спор ту

Укра ї нсь ко-аме ри кансь кий 
гума ні тар ний інсти тут «Віс кон-
синсь кий між на род ний уні вер-
си тет (США) в Укра ї ні» (при-

ват ний ВНЗ)

Освіта і управ лін ня

Ін сти тути піс ля дип лом ної педа го гіч ної осві ти

Во линсь кий облас ний інсти тут 
піс ля дип лом ної педа го гіч ної 

осві ти
Пе да го гіч ний пошук

Одесь кий облас ний інсти тут 
удо ско на лення вчи те лів  Наша шко ла

Пол та всь кий облас ний інсти тут 
піс ля дип лом ної педа го гіч ної 

освіти 
ім. М. В. Ост рог радсь кого 

 Пост ме то ди ка
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Рів ненсь кий облас ний інсти тут 
піс ля дип лом ної педа го гіч ної 

освіти 
Нова педа го гічна дум ка

3. Серед заснов ни ків і спі взас нов ни ків шести пері одич них видань 
є гро мадські орга ні за ці ї. Це видання: «Наша шко ла», «Непе рервна 
про фе сійна осві та», «Шлях осві ти», «Освіта і управ лін ня», «Дирек тор 
школи, ліцею, гім на зі ї», «Соци о ника, мен то ло гия и пси хо ло гия лич нос-
ти» (таб л. 6).

Таб лиця 6
Гро мадські орга ні за ції, які є заснов ни ками і спі взас нов ни ками пері-

одич них видань, що рефе ру ють ся

На зва орга ні за ції Пе рі одичне видан ня

 Ака де мія наук вищої школи 
Укра їни  Освіта і управ лін ня

 Асо ці а ція пра ців ни ків гім на зій 
і ліцеїв Укра ї ни  Шлях осві ти

 Бла го дій ний фонд ім. Антона 
Мака рен ка

 Непе ре рвна про фе сійна освіта: 
тео рія і прак ти ка

 Одеське обласне від ді лення 
Педа го гіч ного това риства  Наша шко ла

 Центр спри яння сус піль ному 
роз витку ім. Миколи Пиро гова 

 Дирек тор школи, ліцею, гім-
на зії

Не за лежна нау ко во-дос лідна 
орга ні за ція «Між на род ний інсти-

тут соці о ні ки»

Со ци о ника, мен то ло гия и пси-
хо ло гия лич нос ти

4. У регі о наль ному аспекті рефе ру вання про хо дять шість видань 
з пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики та одне центральне видання (Київ) – 
«Педа го гіка і пси хо ло гія педа го гіч ної осві ти» – ство рю ється за участю 
двох регі о наль них уста нов (Львів). Гео гра фія видань свід чить, що 
вони охоп лю ють пері одичні видання пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики 
Пів ден ного регі ону Укра їни (Оде са), Цент раль ного (Пол та ва), Схід-
ного (Хар ків) та Захід ного (Львів, Волинь). Не пред став лено в регі о-
наль ному аспекті пів нічні області Укра їни (таб л. 7).
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Таб лиця 7
Ре гі о нальне пред став лення пері одич них видань 

у рефе ра тив ному ресур сі

Об ласть, регіон Пе рі одичне видання 

 Волинська область Пе да го гіч ний пошук 

Львівська область Пе да го гіка і пси хо ло гія про фе-
сій ної осві ти

Одеська область Наша шко ла

Одесь кий (Пів ден ний) На ука і осві та

Пол та вська область Пост ме то ди ка

Рів ненська область Нова педа го гічна дум ка

Хар ківська область Те о рія і прак тика управ ління 
соці аль ними сис те ма ми

До слі дження стало одним з аспек тів у висвіт ленні про блеми ство-
рення й опри люд нення рефе ра тив ного ресурсу пси хо ло го-пе да го гіч-
ної тема тики. Цьому питанню вже при свя чено ряд пуб лі ка цій нау ко-
вих спів ро біт ни ків ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого Кова ленко 
І. Й., Суді ної Т. О., зок рема про ство рення і вико рис тання об’єд на ного 
інфор ма цій ного галу зе вого ресурсу з пси хо ло го-пе да го гіч ної тема-
тики, роз криття ролі ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого, про-
від ного нау ко во-ін фор ма цій ного центру осві тянсь кої галузі Укра їни, 
у його фор му ванні та від о бра женні в загаль но дер жав ній рефе ра тив ній 
базі даних «Укра ї ніка нау ко ва» та УРЖ «Дже ре ло» сер. 3 «Соці альні та 
гума ні тарні науки. Мис тецт во» [5; 6; 7; 8; 14; 15].

Ана ліз ста тис тич них даних під твер див незначне від о бра ження пері-
одич них видань, що роз кри ва ють питання педа го гіки, пси хо ло гії та 
освіти, у серії № 3 УРЖ «Дже ре ло» за 1999–2006 рр. та ті якісні зміни, які 
від бу лися у ство ренні рефе ра тив ної інфор ма ції з озна че ної тема тики і від-
о бра жені в УРЖ «Дже ре ло» у 2007–2009 рр. від початку твор чої спів праці 
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого з НБУВ. З огляду на те, що в нау-
ко вій роботі були вра хо вані лише резуль тати біб ліо мет рич ного дослі-
дження серії 3 «Соці альні та гума ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже-
ре ло», слід заува жити, що рефе рати на статті з опраць о ва них біб лі о те кою 
жур на лів, роз мі щені також і в інших серіях жур налу. Зок рема, у серії 1 
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«При род ничі нау ки» роз мі щено за 2007 р. 27 рефе ра тів, за 2008 р. – 76, 
за 2009 р. (№ 1,2) – 39; у серії 2 «Тех ніка. Про мис ло вість. Сільське гос-
по дарст во» роз мі щено за 2007 р. 28 рефе ра тів, за 2008 р. – 46, за 2009 
(№ 1, 2) – 38; у серії 4 «Меди цина. Медичні нау ки» роз мі щено за 2007 рік 
10 рефе ра тів; за 2008 р. – 30, за 2009 р. (№ 1, 2) – 14. У подаль шому потре-
бує ана лізу пов нота висвіт лення ство ре ної ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо-
млинсь кого рефе ра тив ної про дук ції у серії 3 «Соці альні та гума ні тарні 
науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло», так як багато рефе ра тів, особ ливо 
дидак тич ного спря му вання, потрап ля ють в інші серії жур налу, до яких 
читач-пе да гог, учи тель може і не звер ну ти ся.

За останні три роки (2007, 2008, 2009) в серії № 3 «Соці альні та гума-
ні тарні науки. Мис тецт во» УРЖ «Дже ре ло» доста тнь о повно пред став-
лено нау ко во-те о ре тичні та нау ко во-ме то дичні пері одичні видання, 
заснов ни ками або спі взас нов ни ками яких є АПН Укра їни, МОН Укра-
їни та їх під ві домчі уста нови. Отже, вже сьо го дні корис ту ва чам від криті 
мож ли вості озна йом лення з най но ві шими напра цю ван нями ака де міч-
ної педа го гіч ної науки Укра їни та пуб лі ка ці ями регі о наль них нау ко вих 
видань. Однак, слід зазна чити, що АПН Укра їни є заснов ни ком 27 жур-
на лів, заре єст ро ва них ВАК Укра їни, а фак тично сьо го дні рефе ру ється 
всього 44 % від їх загаль ної кіль кості. В Укра їні налі чу ється 36 ВНЗ 
ІІІ–ІV рів нів акре ди та ції педа го гіч ного та інже нер но-пе да го гіч ного 
про філю, 27 інсти ту тів піс ля дип лом ної педа го гіч ної освіти, які мають 
свої пері одичні видання, а рефе ру ється всього від по відно 25  % і 15  % 
видань.

Од ним зі стра те гіч них завдань, які поста ють у подаль шій рефе ра-
тив ній роботі ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого, є завдання збе-
ре ження курсу на ана лі тичне опра цю вання вже визна че них пері одич-
них видань, а також про дов ження цілесп ря мо ва ної пошу ко вої роботи 
в напрямі вияв лення нових нау ко вих пері одич них видань з питань педа-
го гіки, пси хо ло гії і освіти, пов’я за них з функ ці о ну ван ням АПН Укра-
їни та її уста нов, ВНЗ ІІІ–ІV рів нів акре ди та ції педа го гіч ного та інже-
нер но-пе да го гіч ного про філю, інсти ту тів піс ля дип лом ної педа го гіч ної 
освіти. Зок рема, на черзі рефе ра тив ної обробки – пері одичні видання 
Інсти туту пси хо ло гії ім. Г. С. Кос тюка АПН Укра їни «Прак тична пси хо-
ло гія і соці альна робо та», Інсти туту соці аль ної та полі тич ної пси хо ло гії 
АПН Укра їни «Пси ход рама и сов ре мен ная пси хо те ра пи я».

З метою при ско рення ство рення рефе ра тив ної інфор ма ції пси хо ло го-
пе да го гіч ної тема тики, під ви щення її якості, а також виве дення її у все-
світ ній нау ко во-ін фор ма цій ний прос тір перед ба ча ється звер ну тися до 
редак цій жур на лів з про хан ням про обо в’яз кове оформ лення нау ко вих 
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ста тей ано та ці ями (резю ме) трьома мовами – укра ї нсь кою, російсь кою, 
анг лійсь ко ю.

Не зва жа ючи на певні досяг нення у фор му ванні галу зе вого рефе-
ра тив ного ресурсу, зро зу міло, що в цій сфері нау ко во-ін фор ма цій ної 
діяль ності перед біб лі о те кою від кри ва ється майже нео сяж ний пласт 
роботи, пов’я за ний з потре бою збіль шення обсягу рефе ра тив ної про-
дук ції, хоча кад рові мож ли вості нау ко во-ре фе ра тив ного від ділу ДНПБ 
Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого є обме же ними. При вирі шенні цього 
завдання вва жа ємо за доцільне: по-перше, під го ту вати і про вести спе ці-
альне дослі дження, за під сум ками якого скласти мак си мально вичерп-
ний пере лік усіх пері одич них видань пси хо ло го-пе да го гіч ної тема тики 
в Укра їні; по-друге, вивчивши реальні мож ли вості, запро по ну вати 
шляхи охоп лення вияв ле них пері одич них видань рефе ра тив ною оброб-
кою, роз ро бити поетап ний план ство рення на їх базі широ ко масш таб-
ного галу зе вого рефе ра тив ного ресурсу.

Уже сьо го дні ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млинсь кого пра цює над 
реа лі за цією про екту фор му вання все ук ра їнсь кого галу зе вого рефе-
ра тив ного ресурсу спіль ними зусил лями осві тянсь ких біб лі о тек МОН 
Укра їни та АПН Укра їни при коор ди ну ю чій ролі ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млинсь кого. Галу зева кор по ра ція дасть змогу якнайш-
видше значно збіль шити обсяг масиву рефе ра тив ної інфор ма ції пси хо-
ло го-пе да го гіч ної тема тики, що від по ві дає вимо гам часу щодо опе ра-
тив ного забез пе чення інфор ма цій них потреб корис ту ва чів інфор ма ці ї.
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Інфор м ац ій н і про д ук т и та послуги як результат 
 ви роб ни чої д і ял ь но сті бібліо т ек

У статті  да ється  хар а ктерис т ик а бібліот еки як скла дного виро бни чого к ом-
плексу,  діяльні ст ь  якого спр я мо ва н а на с тво рення «нов ого з н а ння». А нал із уют ься 
о соб ливост і біблі оте чного в и ро бництва. Роз г л ядаються осн овні етапи с творення 
 ін ф ормац і йн ого продукту як  ре зультату виро бн и чо ї д іял ьно ст і  б ібліотек та 
 тр анс фор мації  його в інф о рм а ційно-а нал іт и чний, щ  о є в ід обр аженням  за гально ї 
т е нд е нції б іб л іо те чн ого обсл уго ву вання. 

 П ро ц еси всео хо плю ючо ї інф ор м ат изації пере творюють вироб ництв о 
і в ико рис та ння і нформаці ї  н а  гол овну р у шійну силу соціал ьн о-е ко но-
мічного та соціаль н о-кул ьту рн ого прогр е су . І  нтенси ф і кація в сі х сфер 
с оц іальн о-еконо м ічної діяль ності л юд с тв а зумовила , з одного  боку, 
зрост анн я пот реби в і нформа ці ї  й з наннях, а з іншого –  створ ення н ових 
з ас о бів задо во л ення  цих потр е б , що стало п ередумо вою виникне нн я 
 і нфо рмаці йн о ї  інд устрії . Ї  ї головно ю метою стає перер об лення інформа-
цій них р ес у рсів у «нове  зн анн я» і забе зп е че нн я умов  дос тупу корис ту-
ва чі в до н ео б х ід ної їм інфо рма ції.

 Біб ліотека я к  се редовище  концен т р ації інформа ці йних ресурс ів , 
накопи ч еної пам’яті л юдства , м ісце пошуку знань повинна  у тв ер д ити 
себе в ніша х вир об н ичої і в сіх інших сфе р  ді яльності л юдства, с  тати 
 потужни м  ін формаційни м т ерміна ло м, діял ьність  я кого б уд е спря-
мован а  н а створенн я  «н о вого знан ня » ,  р еа лі зованого  через виробництво 
 сп ец иф ічного  ін те л е ктуал ьного продукту.

 За у мо в інформати зації с у сп ільство потре бує змін т а  а кт иві за ції 
н е  т іл ьки інф ор м аційног о р есу рсу, а й інфо рмаційного п отенціалу 
 бі бл іотек, н  аближе ння й ого до потреб і  сподівань к ор истув а чі в , різних 
 с оціаль них груп  і стру ктур. Ц  і п ро ц еси б іб л іо тек а  здійс нює ч е рез інтен-
си ф ік а цію б і бл іотечно-інформ аційног о  ви робни цтва.  « Б ібліоте чн а 
діял ьніст ь , яка завжди  вв а жа лася  лише галуззю куль тур и , нин і фор му є-
ться як вироб нича  г алузь , що на  ет апі формува ння інфор ма ц ійного сус-
пільс т в а  виконує виробничі , куль турні, в  и ховні і освітні  ф ункці ї»  [1]. 

Я к будь-яка галузь, бібліотека  ма є с кладну і нфрастр ук туру. З  о дн ого 
боку,  в  о н а роз гляда ється як одн а  з г ал у зей інф ор м ац ій ної інду-
стрії, щ  о  пов’яз ана  з поліг раф іч ною пром ис ло вістю,  сферою к ни жк-
ової т оргівлі , комп’ю тер ними мере ж ам и,  систе мою т е лекомун ік ацій, 
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мережею І нтерн ет,  в  иро бниками  ко мп’ютерної  тех ніки та  програмного 
забезпеч ен ня , установами  бі бліотеч ної освіти та під ви щення ква-
л іфікації, а з інш ого – с ама ф ормується як виробнича г алузь,  що має 
 склад ний виробничи й  комплекс, який  о б’єднує і нф ор ма ц ійні р ес у рс и, 
що н адходять на вхід  систе ми ; б  ез по середнь о в иро бничий процес, який 
дає змог у  п ер етв орюват и  і нформаці йни й ресурс у  нову я кість;  і  нф о рм а-
ці йні п р од укти та п ослуги , що є резуль татом функці он у вання сист ем и ; 
кадровий ресурс, що  б ере  участь  у вироб ництві  п ро д ук тів і  пос лу г. 

Підтвердж ен ням цьому є модел ь бібл і от е ки , запропо но ван а 
 Я.  Ш райбер ґо м, який  ро зг л ядає б іб лі о т еку як п’я т икомпон ентну 
с истему :

 – д ок ум енти ( до ку м ентна к ом п он ент а);
 – ко ри ст у вачі (корис тува ц ьк а компоне нт а);
 – інфор маційна к омп онента та інфрастру кт ура ;
– органи та апарат у правління, при м іщ е ння, кни го сх ов ища, к  ом-

п’ют ери, сист еми з в’язку ;
 –  технічне й технол огі чн е  обл аднан ня ,  щ  о  забезпечує  ро бо т у 

 пер соналу й о бслуг ов у вання користув ачів  [2].
В и ко ристовуючи  в про цесі вир об ництв а  всі компоненти в нут ріш-

нь о ї  і нфраст р ук тури:  наявні інфор ма ційні, мате рі ально-технічн і,  кадрові 
ресу рси, бібліо тек а в рез ул ьтаті  с тв орює інформ аційний  продук т  або п ос-
луги з н овими якос тями, я  ких кожен окр емий викор ис т овуваний  ре сурс 
не має. У т акий спосіб вона стає  активним в и робником « н ов ого знання »,  
 базою для створення с пец ифічних  ін тел ектуаль них продукт ів.

Основою  дл я  створення інф о рм аційних  про дукті в  і послуг 
є і нформаці я . Від її які сн ог о  наповнення  залежать  споживацькі 
 вл ас ти вості створюва ного на її базі п родук ту,  к  он курентоспро м ож ні сть 
та попит н а н ього  з  б ок у корист ув ач ів,  бо вла ст ивості,  я  к і  притам анні 
 інфор м ац і ї,  проявл я ют ься в г отовій  продукц ії . 

 Існуванн я  біб ліотеки  в  рин кових у мо вах вносить корек ти в и до 
розуміння інфор ма ці йної про дукції і п о слуг. Інфо рм ація починає 
розглядатися як това р.   На думк у  І. Давид ово ї [ 3], н а  с ьо годні існує три 
основні  п ід ход и до виз начення і нф о рм ації як  то вару. Перший  ґрунту єт ься 
на тому,  щ  о  інформ аці я  є товар ом , який можна збир ати й  оп раць овува ти , 
заздалегідь  пе ред ав ати пев ному кол у  с по живачі в , поши рю вати в і нф ор-
ма ційному  простор і. Інформацію можна п ро да ват и, обмін ю вати чи н ав-
іть викрадат и. Вона хара ктеризується я к  р е альна велич ина, яка  вплива є 
 н а  майновий стан с у сп ільств а. 

 За  други м під ходом інформація не є мат ер іально ю  категорією. 
Отже, її не м ожна  про дати, а  п ро дажу під ля гає т ільки право на 
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її в икорис тан ня.  Інформаці я не при знач аєт ьс я  для обміну чере з 
купівлю-продаж,  тому не  має в изначальної ознаки  то вар у. За т ретьою 
 в ер сією,  інфо рмація як т овар р озгля дається  ті л ьки з певним и 
 об м овками .  І  нф о рмаці я  м оже мати  я к тов арн і, так і нето в арні вла-
с т ив ості  з ал ежно від  фо рми над ання самої інфо рмації,  с  ист еми сус піль-
них в і дн осин і умов , з  а  якої вон а  створюєтьс я й викори ст ов ує ться.

 Я кщ о  і нформація є т ов аро м, то  вона  ма є спож ив ац ькі влас тив ості, я кі 
 пр оявляються, к  оли в ин икає усвід омлена потреба в інфор мації з  боку 
к орис-т ув а чів , а ц ін ність цього  то вару р озкривається, к  оли п отенційні 
 корист у вачі  от р им ую т ь  досту п до неї. І  нф ор м ація має  т акі я кісні ха-
р ак т ер ис т ики товару  я к  оперативн іс т ь,  ф  орма над а нн я , інформатив ні с-
ть , оріє нт ація на користу ва ча . Врахов уючи це,  д  о інфор мац і ї висуває т-
ьс я ряд с п ож ивацьких  ви мог:

 – п о вн ота і дост а тніст ь: повнота інф ор ма ції в кожно м у  конкрет ном у 
 в ип адку в изн ач ає ться хроно ло гічни ми , мовн им и, гео гра фіч ними, типо-
видо вими та і нш ими межами відбору;

 – до ст ов ір ність: тобто вик о ристову вані дже рела над ій ні , п  еревірен і 
і п рой шли якісний від бі р ;

 –  точність: відп о відність  ін ф ормаційній потребі;
 – а кт у ал ьн і ст ь: опер а ти вність, н  ов изна.
О тже, якісні х аракт ер и стики інфо рмації як товару вклю чають її до 

с фе р и  товарно-в и робничих відносин.
Ств ор ена на базі  інформ ації  продук ція може  в ис тупати і  товаром, 

і послугою  од ноч асно.  Поняття «пос лу г а» і «товар» (про ду кт) виз-
начаєтьс я  науковцями іден тично як д ія , що  приносить к ор ист ь інш ому, 
або як робот а, яка вико ну єт ься д л я  задоволення ч иїхось п о треб,  т  о бт о 
певна доціл ьна діяль ність, яка існує у формі кори сно г о  ефе кту праці – 
товар у, проду кт у. Таким чино м  під кресл юється,  що осно вою послуги 
повинно бути з ад оволення потреб через  корисни й  е фект пра ц і,  а  ,  як 
від омо , він є умовою  б уд ь-я кої виро бн ич о ї діяль ності  [4 ].  Резул ьт а т 
цієї  діяль ності –  під го то вка інте лек туальн ого проду кту й  на д ання  його 
користувачу як п о сл уги .

Однак  поняття «інфор ма ційний продукт» та « ін ф ор мац ійна послуга» 
не є  тотож ними. Один і  то й же інф ор мацій ний п ро д ук т м оже бути основою 
 для реал із ації ціл ого р яду інфо рм а ці йних  по слуг. Н  априк лад, великими 
с ервісни м и  мож ливост ям и  н аділені б ази д а ни х:  на їх основі здійсню ється 
 пі дгот овка й  ви дача с и гнальної інфор ма ції про  нові над ходже нн я,  ре-
тр ос пекти вн и й  по шук і вид ача інфо рмаці ї на одн ор азові  зап ит и кори сту-
в ачів у д ис танційному режимі, вид ача роз друк івок р езульта тів пошуку за 
 базами даних, замовлення копій тощо.
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Деякі види інформацій ного сер вісу вклю ча ють в себе риси як інфор-
ма цій ного про дукту, так й інфор ма цій ної послуги. Так, напри клад, 
разом з над ан ням акту аль ної для управ лінсь ких кіл нау ко вої, нор ма-
тив ної, пра во вої, вироб ни чої інфор ма ції можуть над а ва тися ана лі тичні 
допо віді, огляди, довідки на задану тематику.

При під го товці інфор ма цій них послуг акту аль ності набу ва ють про-
цеси пошуку і роз по всю дження інфор ма ції; визна чення інфор ма цій них 
потреб; над ання інфор ма ції; оці ню вання якості над а ної інфор ма ції спо-
жи ва чем. Це особ ливо стає важ ли вим при корис ту ванні елект ро нним 
інфор ма цій ним ресур сом. При ство ренні інфор ма цій них про дук тів 
увага при ді ля ється про це сам збору і обробки вихід ної інфор ма ції, орга-
ні за ції інфор ма цій них маси вів, а також збе рі ганню інфор ма ці ї.

Утім, для забез пе чення біль шої ефек тив ності в обслу го ву ванні корис-
ту ва чів стає необ хід ним поєд нання цих двох видів інфор ма цій ного сер-
вісу, так як прин цип якості в діяль ності біб лі о теки істотно впли ває на 
її імідж як вироб ника інфор ма цій них про дук тів і послуг, а також уста-
нови та інсти туту сус піль ства, що змі нює став лення до про по но ва них 
про дук тів і послуг як пере січ них гро ма дян, так і влад них структур.

Хоча, як зазна ча лося вище, вироб ни чий ком плекс біб лі о теки є склад-
ною струк ту рою, у ньому можна виді лити три основні еле менти: цілес-
п ря мо ва ний людсь кий ресурс, засоби і пред мети праці. Поєд нання цих 
трьох еле мен тів біб ліо теч ного вироб ництва дає в резуль таті необ хід ний 
для корис ту вача інфор ма цій ний продукт.

Варто під крес лити, що люди сьо го дні, як і зав жди, і навіть у біль шій 
мірі є голо вною про дук тив ною силою вироб ництва, під час якого вони 
для спіль ної діяль ності всту па ють у вироб ничі від но сини, що охоп лю-
ють різні ста дії про цесу від тво рення інфор ма цій ного про дукту – вироб-
ництво, роз по діл, обмін, спо жи вання [5].

Як пред мет праці І. Давидова виді ляє інфор ма цій ний ресурс, що має 
три форми пере тво рення: вихідну, про міжну та кін цеву. Згідно з ними, 
інфор ма цій ний ресурс стає сиро ви ною, що під впли вом інте лек ту-
аль ної людсь кої діяль ності змі нює форму, пере тво рю ючись на «нове 
знан ня» – інте лек ту аль ний про дукт. Про міжна форма поля гає в про хо-
дженні однієї або декіль кох ста дій вироб ни чого про цесу – інфор ма цій-
ний ресурс виді ля ють і спря мо ву ють на подальше опра цю вання, вико-
рис то ву ють для вироб ництва кін це вого про дук ту. І, нарешті, кін цева 
форма інфор ма цій ного ресурсу є гото вою про дук цією – інфор ма ційні 
про дукти, які можуть вико рис то ву ва тися для подаль шого вироб ництва 
інших про дук тів, послуг, «нового знан ня» або для осо бис того вико рис-
тан ня.
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Як засоби вироб ни чого про цесу вико рис то ву ють не тільки при род но-
людські ресурси, а тех но ло гічні та тех нічні над бання: ком п’ю терна тех-
ніка, про грамне забез пе чення, авто ма ти зо вані інфор ма ційні сис теми, 
полі гра фічне осна щення та засоби орг тех ніки. Отже, інфор ма цій ний 
ресурс у про цесі пере робки стає інфор ма цій ним про дук том, що про по-
ну ється корис ту ва чам як товар або послуга на інфор ма цій ному ринку.

Су часна еко но мічна ситу а ція, інфор ма ти за ція сус піль ства, активне 
кон ку рентне сере до вище зму шу ють біб лі о теку активно роз ши рю вати 
спектр інфор ма цій них про дук тів і послуг, пов’я зу вати своє при зна чення 
з забез пе чен ням корис ту ва чів будь-якою доку мент ною інфор ма цією, 
необ ме же ною біб ліо теч ними фондами.

Так, поряд з тра ди цій ними ката ло гами і кар то те ками, біб ліо гра фіч-
ними покаж чи ками з’яв ля ються елект ро нні ката логи кни жок, пері одич-
них видань, нових над хо джень, спе ці аль них видів видань, крає знавчі 
і тема тичні біб ліо гра фічні БД тощо. Інфор ма ційні послуги сучас них біб-
лі о тек харак те ри зу ються широ кими пошу ко вими мож ли вос тями, ком-
форт ними умо вами над ання інфор ма ції й різ но ма ніт ними режи мами 
доступу, вклю ча ючи від да ле ний.

Ак ти ві зує свою діяль ність зі ство рення «нового знан ня» 
Служба інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав-
ноївлади (СІАЗ) НБУВ, яка, з одного боку, без по се ре днь о вклю чена 
в про цес біб ліо теч ного вироб ництва інфор ма цій них про дук тів і послуг, 
а з іншого – сама є само стій ним вироб ни чим ком плек сом, який у про-
цесі ство рення інфор ма цій них про дук тів і послуг об’єд нує кад ро вий 
ресурс, інфор ма цій ний ресурс і без по се ре днь о вироб ни чий процес.

Перс пек тива вироб ни чої діяль ності Служби обу мов лю ється, по-
перше, опо рою на вже напраць о вані значні обсяги інфор ма ції, що 
зосе ре джені в фон дах біб лі о тек і, по-друге, досту пом і зрос та ю чими 
мож ли вос тями в управ лінні маси вами елект ро нної інфор ма ції, що про-
ду ку ється в усьому світі. По-третє, прак тика діяль ності СІАЗ дає змогу 
від праць о ву вати інфор ма ційні про дукти, що базу ються на цих двох 
потуж них дже ре лах. Такі про дукти, затре бу вані різ ними кате го рі ями 
корис ту ва чів, і є, по суті, фор мою ефек тив ного вве дення в обіг потріб-
них сус піль ству маси вів інфор ма ції, доступ до якої сучас них корис ту ва-
чів з харак тер ним дефі ци том часу і, як пра вило, незнач ними навич ками 
само стій ної роботи з вели кими обся гами інфор ма ції без ефек тив них 
посе ред ни ків, інфор ма цій них спе ці а ліс тів-ана лі ти ків, є усклад не ним.

Ді яль ність Служби, по суті, спря мо вана на забез пе чення інфор ма-
цій них потреб корис ту ва чів не тільки в біб ліо теці, а цілого ряду замов-
ни ків, що пред став лені управ лінсь кими, полі тич ними та біз нес-еко но-
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міч ними струк ту рами, і обслу го ву ються з допо мо гою дис тант них форм 
роботи.

До пер шої групи необ хідно від нести насам пе ред керів ни ків усіх ран-
гів. Опти маль ність рішень, що при йма ються даною гру пою корис ту ва чів 
інфор ма ції, знач ною мірою зале жить від рівня поін фор мо ва ності керів-
ника. Прак тика свід чить, що низька поін фор мо ва ність зав жди при зво дить 
до неста біль ного менедж менту. У під сумку поін фор мо ва ність керів ни ків 
у біль шості випад ків сприяє все біч ному при ско ренню соці аль но-еко но-
міч ного роз витку сус піль ства, успіш ному досяг ненню мети і вирі шенню 
тих завдань, які вини ка ють в їх повсяк ден ній діяль ності [6].

Те ма тич ний діа па зон інфор ма цій них потреб управ лінсь ких струк-
тур виріз ня ється широ тою, при цьому чим вище ранг керів ника, тим 
бага то ас пект ніші його інфор ма ційні потреби. Ці потреби досить дина-
мічні, від різ ня ються знач ною прак тич ною спря мо ва ністю. Разом з тим 
необ хід ність при йн яття опти маль них рішень потре бує від управ лінсь-
ких струк тур тео ре тич них знань у бага тьох сфе рах діяль ності, у першу 
чергу із соці аль но-еко но міч них, що вра хо ву ють такі про блеми як бага-
то рів нева еко но міка, під при єм ництво, подат кова полі тика, соці аль ний 
захист мало за без пе че них верств насе лення тощо. Вод но час кожен керів-
ник, маючи конк ретну базову під го товку, про яв ляє про фе сій ний інте-
рес до інфор ма ції сто совно своєї спе ці аль ності. До того ж керів ни кам 
потрібна не «сира» інфор ма ція про об’єкт управ ління, а така, що вра хо-
вує про блем, що потре бу ють вирішення, тобто вико рис тання інфор ма-
цій них ресур сів у конк рет них умо вах про фе сій ної діяль нос ті.

Особ ли вос тями запи тів корис ту ва чів даної групи є орі єн то ва ність на 
дов го три ва лий і опе ра тив ний ана ліз роботи різ них галу зей народ ного 
гос по дарства; екс пер тизу інвес ти цій них про ек тів; інфор ма цій но-ана лі-
тич ний моні то ринг соці аль но-по лі тич ної ситу а ції; ана ліз роботи орга-
нів вико нав чої влади, під го товку ана лі тич них огля дів сто совно соці аль-
но-еко но міч ної ситу а ції в кра їні та регі о нах; уза галь нення віт чиз ня ного 
та зару біж ного досвіду тери то рі аль ного управ лін ня.

Біз нес-еко но мічні струк тури у своїх інфор ма цій них запи тах більш 
зорі єн то вані на фак то гра фічну інфор ма цію, а також на вико рис тання 
пов но текс то вих баз даних. Від пред став ни ків пер шої групи їх від різ-
ня ють під ви щені вимоги до ана лі тич ної (кон’юнк тур но-еко но міч ної, 
фінан со вої, юри дич ної), гото вої до вико рис тання (ready to eat) інфор ма-
ці ї. Запити цієї групи корис ту ва чів задо воль ня ються, голо вним чином, 
за раху нок ство рення і екс плу а та ції баз даних, що міс тять від о мості 
про віт чиз ня них і зару біж них вироб ни ків това рів і послуг, про діяль-
ність бірж, бан ків, стра хо вих ком па ній, про попит на товари та послуги, 
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поточні ціни тощо. Ана лі тична скла дова запи тів цієї групи спо жи ва-
чів пов’я зана з ана лі зом ситу а ції на рин ках, про гно зами еко но міч ного 
роз витку та ін. Для задо во лення інфор ма цій них потреб даних кате го рій 
корис ту ва чів Служ бою над а ються такі інфор ма цій но-ана лі тичні про-
дукти, як: інфор ма цій но-ана лі тич ний жур нал «Укра їна: події, факти, 
комен та рі», бюле тень мате ріалів опе ра тив ної інфор ма ції елект ро нних 
видань «Резо нанс», інфор ма цій но-ана лі тич ний бюле тень «Прог но зи», 
«Полі тичні тех но логи і тех но ло гі ї», «Конф ліктні ситу а ції в сус піль ст-
ві», «Проб леми інфор ма ти за цій ної без пе ки», огляд соці о ло гіч них дослі-
джень «Укра їнські інфор ма цій но-ана лі тичні центри» тощо.

Прак тика над ання Служ бою інфор ма цій них про дук тів та послуг 
вище за зна че ним кате го ріям корис ту ва чів під во дить до висновку про 
необ хід ність подаль шої транс фор ма ції інфор ма цій них про дук тів і послуг 
в інфор ма цій но-ана лі тичні. Під ґрун тям для такого висновку ста ють 
особ ли вості запи тів даних кате го рій корис ту ва чів, які у своїй про фе-
сій ній діяль ності дедалі більше потре бу ють інфор ма ції, що має від ті нок 
про гнос тич ності, міс тить ана лі тичну ком по ненту, огляди та висновки.

По глиб лене ана лі тичне опра цю вання інфор ма ції, що межує з нау ко-
во-ін фор ма цій ним дослі джен ням, є однією з перс пек тив них тен ден цій 
збіль шення асор ти менту інфор ма цій но-ана лі тич них про дук тів (ана лі-
тич них дові док, огля дів, про блем них допо ві дей, рефе ра тив них пере кла-
дів, зві тів про про ве дене дослі дження, інфор ма цій них бюле те нів, рефе-
ра тив них жур на лів).

Ди вер си фі ка ція інфор ма цій них про дук тів і послуг потре бує фор му-
вання асор ти менту, зва же ної полі тики управ ління про це сом їх вироб-
ництва, що базу ється на необ хід ності повні шого задо во лення інфор ма-
цій них потреб корис ту ва чів.
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Ви вчення про бле ма тики довід ко во-біб лі ог ра фіч ного 
апа рату біб лі о теки у ХХ ст.

У статті про ана лі зо вано істо рі о гра фію про блеми як ком плексу питань гене-
зису фор му вання поняття «ДБА біб лі о те ки», визна чення його струк тури та 
складу. Вияв лено про га лини у вивченні ДБА біб лі о теки на сьо го дні та намі чено 
перс пек тиви наступ них дослі джень у цьому напрямі.

Ро боти, при свя чені власне довід ко-біб лі ог ра фіч ному апа рату (ДБА) 
біб лі о теки, є мало чи сель ними і обме жу ються жур наль ними пуб лі ка ці-
ями. Ґрун то вні праці від сутні. Тому для визна чення того, як на сьо го дні 
дослі джено ДБА нау ко вої біб лі о теки і зок рема уні вер саль ної нау ко вої 
біб лі о теки (УНБ), ми звер та є мося також до праць, при свя че них сис темі 
вищого рівня від носно ДБА біб лі о теки (такою сис те мою є біб лі о те ка), 
а також до робіт, при свя че них окре мим під сис те мам та еле мен там ДБА 
біб лі о теки – біб ліо теч ним ката ло гам і кар то те кам, біб ліо гра фіч ним 
видан ням, рефе ра тив ним жур на лам (РЖ), базам даних (БД), кла си фі-
ка цій ним сис те мам тощо. Вва жа ємо за необ хідне долу чити до роз гляду 
також навчальну та довід кову літе ра ту ру.

По яві поняття «ДБА біб лі о те ки» пере ду вало ство рення в біб лі о те ках 
«довід ко вих біб лі о те к» («довід ко вих під руч них біб лі о те к») при читаль-
них залах, які почали фор му ва тися в Укра їні уже в перші роки після вста-
нов лення радянсь кої влади. Це було впро ва джен ням досвіду біб ліо гра фіч-
ної роботи закор дон них біб лі о тек, у яких функ ці о ну вали біб ліо гра фічні 
від діли, довід кові бюро, довід кові під ручні біб лі о теки, які зосе ре джу вали 
в одному місці й мак си мально набли жали до читача енцик ло пе дії, слов-
ники, путів ники, біб ліо гра фічні видання, ката логи, рефе ра тивні жур-
нали, основні збірки дже рел, кла сичні твори літе ра тури тощо.

Ча сом вве дення тер міну «ДБА біб лі о те ки» до віт чиз ня ного нау ко-
вого обігу варто вва жати 30-ті роки ХХ ст. Це було зроб лено С. Бо ро вим 
у роботі «Нау кова біб лі о тека в сучас них умо вах», де автор повід ом ляє 
про досвід біб ліо гра фіч ної роботи зару біж них біб лі о тек [4, 76]. Але від-
сут ність його дефі ні ції, а також почат ко вого роз ме жу вання між понят-
тями «ДБА» та «довід кова біб лі о те ка» стали фак то рами, що мали вплив 
на сприй няття цих понять як тотожних.

Си но ні мія тер міну «ДБА» є широ кою, але в УНБ закрі пи лося саме 
таке його най мену вання. Воно пов’я зане, імо вірно, з поді лом фонду 
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довід ко вих біб лі о тек на довід кову та біб ліо гра фічну час тини (тобто на 
біб ліо гра фічні посіб ники та довід кові видання – енцик ло пе дії, слов-
ники, довід ники тощо) або з довід ко во-біб лі ог ра фіч ною робо тою, яка 
здійс ню ється на базі такого фонду і основ ним зміс том якої є вико нання 
біб ліо гра фіч ної довідки. Крім того, будь-яке біб ліо гра фічне видання, за 
яким можна вико нати довідку, може бути назване біб ліо гра фіч ним довід-
ни ком, і це було особ ливо поши ре ним у доре во лю цій ній літе ра турі. 
В архі во знавстві, напри клад, і сьо го дні біб ліо гра фічні посіб ники нази-
ва ють довід ни ками. Тому важко пере кон ливо стве р джу вати, що саме 
поєд нує поняття «довід ко вий» і «біб лі ог ра фіч ний» у тер міні «ДБА» – їх 
поляр ність чи їх спо рід не ність.

Про три валу непо ши ре ність та неви зна че ність тер міну «ДБА» гово-
рить, зок рема, його тлу ма чення, яке зафік со ване в слов нику кни го знав-
чих тер мі нів, скла де ному видат ним біб лі о те ко знав цем і кни го знав цем 
Є. Шамуриним: «1) название, кото рое иногда дается в кру п ных биб ли-
о те ках спра воч но-биб лио г ра фи чес ким отде лам, име ю щим выде лен ный 
фонд спра воч ной лите ра туры, само сто я тель ный читаль ный зал, ката-
логи, кар то теки и пр.; 2) в отно ше нии книги – сино ним тер мина “аппа-
рат кни ги”» [20, 280].

У 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. най більше уваги дослід ники при ді ляли 
про бле мам біб ліо теч ної біб ліо гра фії, а саме: орга ні за ції карт ко вих ката-
ло гів (алфа віт ного, сис те ма тич ного, пред мет ного та слов ни ко во го), які 
після Пер шої сві то вої війни замі нили дру ко вані та стали панів ною фор-
мою біб ліо теч ного ката логу. Довід ко во-біб лі ог ра фічну літе ра туру як 
особ ливу час тину біб ліо теч ного фонду роз гля дає в 30-ті роки К. Си мон 
і про по нує прин ципи ком плек ту вання нею нау ко вих біб лі о тек [12].

Ще багато років поспіль ДБА УНБ не стає об’єк том дослі джень. На 
нашу думку, це пояс ню ється такими фак то рами: недо стат ністю тео ре-
тич них напра цю вань у біб ліо гра фо знавстві в цілому; склад ністю ДБА 
біб лі о теки як сис теми; від сут ністю єди них під хо дів до про це сів ство-
рення та вико рис тання біб ліо гра фіч ної інфор ма ції у біб лі о те ках. 

Увага фахів ців була зосе ре джена на про бле мах, пов’я за них з фор-
му ван ням окре мих скла до вих ДБА. Пи тан ням ста нов лення інсти туту 
колек тив ного авто рства в абет ко вій ката ло гі за ції при свя чені праці 
Б. Боднарського, М. Здобнова, С. Постернака, Є. Шамурина та ін. Про-
блеми реаль них ката ло гів та сис тем кла си фі ка ції знань дослі джу вали 
Б. Бод нарсь кий, А. Ка лі шевсь кий, І. Книж ник-Вєт ров, В. Коз ловсь кий, 
М. Ру сі нов, Є. Ша му рин та ін. Л. Хав кі ною були роз роб лені таб лиці 
авто рсь ких зна ків для ката ло гів віт чиз ня них біб лі о тек і мето дика ство-
рення зве де них ката ло гів та покаж чи ків до змісту книг та пері одич них 
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видань. Також багато інших питань ціка вили фахів ців: біб ліо гра фічна 
робота в нау ко вих біб лі о те ках, біб ліо гра фічне циту вання, внут рі ш-
нь о книж кова, при книж кова та при ста тейна біб ліо гра фія, пред мет ний 
покаж чик до сис те ма тич ного ката логу (СК) біб лі о теки, ката ло гі за ція 
літе ра тури іно зем ними мовами тощо.

Про рівень вивчення про бле ма тики ДБА біб лі о теки в 50-ті – 60-ті 
роки дово диться судити з навчаль ної літе ра тури [3; 11]. Не пода ючи тлу-
ма чення тер міну, автори пояс ню ють, для чого ДБА потрі бен у біб ліо теці 
і виді ля ють три його час тини: сис тему ката ло гів і кар то тек; довід ко-
во-біб лі ог ра фіч ний фонд (ДБФ); архів вико на них дові док. Такий поділ 
є дуже наоч ним (посіб ники в карт ко вій формі, неопуб лі ко вані дже рела, 
видан ня) і для 50-х років не вида ється надто спро ще ним.

У 70-ті роки авто рка Є. Іє ниш у статті про ефек тив ність довід ко вої 
роботи пору шує питання струк тури ДБА біб лі о теки, виді ля ючи дві 
час тини – сис тему ката ло гів і кар то тек та довід ко во-біб лі ог ра фіч ний 
фонд (ДБФ) [8, 4]. Пози тив ним над бан ням є те, що архів вико на них дові-
док та довід ко во-біб лі ог ра фічні видання об’єд ну ю ться. Але прин ци по-
вої різ ниці між цими двома під хо дами немає.

Спроба від і йти від такого поділу ДБА, що вже став тра ди цій ним на 
той час, була здійс нена М. Тол ка чо вим [18]. Він про по ну вав ділити його 
на дві час тини: довід кову й біб ліо гра фічну. Це була спроба закласти 
нау кове під ґрунтя в питанні струк тури ДБА, та вона не мала на той 
час свого про дов ження. Ана ло гічна думка була вислов лена авто рами 
укра ї нсь кого під руч ника з біб ліо гра фії 1984 р.: «У струк турі ДБА від-
різ ня ють дві основні час тини, зазна чені в самій назві апа рату: довід-
кову і біб ліо гра фічну. Першу, довід кову, утво рю ють зібрання тво рів 
осно во по лож ни ків марк сиз му-ле ні нізму, доку менти КПРС і Радянсь кої 
дер жави, фун да мен тальні нау ко во-ог ля дові праці та різ ного роду довід-
кові видання; другу – біб ліо гра фічні видання, ката логи, кар то теки, 
фонд вико на них дові док» [5, 90]. Однак роз витку ця ідея в під руч нику 
не отри мала. Непо слі дов ність авто рів вияви лась у пред став ле них схе-
мах, де поділ зали шився тра ди цій ним: ДБФ, сис тема ката ло гів і кар то-
тек, фонд вико на них дові док. Видання є чи не єди ним вузівсь ким під-
руч ни ком, у якому реко мен ду ється від о бра жати кожну довід ку-спи сок 
з фонду вико на них дові док у ката лозі ДБФ, але чомусь у роз ділі «Біб-
лі ог ра фія біб ліо гра фі ї», хоча йдеться не про пере лік вико на них пев ною 
біб лі о те кою дові док, а про біб ліо гра фію пер шого сту пеня – неопуб лі ко-
вані біб ліо гра фічні посіб ни ки.

Най ва го мі ший вклад у дослі дження ДБА біб лі о теки вніс 
І. Моргенштерн, хоча основ ним об’єк том його дослі джень є довід ко во-
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біб лі ог ра фічне обслу го ву вання (ДБО). У 80-ті роки І. Моргенштерн 
під три мує такі під ходи до поділу ДБА на скла дові: «Струк тура СБА 
в лите ра туре обы чно харак те ри зу ется эмпи ри чески: отме ча ется, что 
он сос тоит из: 1) фонда спра во ч ных и биб ли ог ра фи чес ких изда ний; 
2) каталогов и кар то тек; 3) фонда (архи ва) выпол нен ных спра вок, далее 
пере чис ля ются эле ме нты этих час тей. Сле дует ска зать, что такое чле не-
ние СБА обла дает рядом досто инств. Оно наглядно отра жает спе ци фику 
орга ни за ции СБА» [10, 25]. Важко пого ди тися з існу ван ням прин ци по-
вої різ ниці між опуб лі ко ва ними та неопуб лі ко ва ними біб ліо гра фіч ними 
посіб ни ками. Крім того, цей поділ не від по ві дає чин ному на той час 
ГОСТ 7.0–84 [16], згідно з яким фонд неопуб лі ко ва них біб ліо гра фіч них 
посіб ни ків (ФНБП) є скла до вою ДБФ.

За ува жимо, що такий орга ні за цій но-ем пі рич ний під хід до струк-
ту ру вання ДБА біб лі о теки від о бра жає лише ті ком плекси дже рел, які 
утво рю ються в біб ліо теч ній уста нові в резуль таті ана лі ти ко-син те тич-
ного опра цю вання доку мен тів та фор му вання фон дів конк рет ного при-
зна чення і не має від но шення до їх нау ко вої кла си фі ка ці ї. Вихо дячи із 
сут ніс них якос тей еле мен тів ДБА біб лі о теки, на пер шому рівні поділу, 
на нашу думку, варто виді ляти в ньому дві основні скла дові, від мінні 
за харак те ром пере ва жа ю чої інфор ма ції – доку мен тог ра фічну і зміс тог-
ра фічну. У сукуп ності вони ста нов лять ту сис тему згор ну тої інфор ма-
ції про доку менти і знання, якою є ДБА біб лі о теки. До пер шої вхо дять 
усі біб ліо гра фічні посіб ники (біб ліо гра фічні ката логи і кар то теки, біб-
ліо гра фічні видання і неопуб лі ко вані біб ліо гра фічні дже рела, біб ліо-
гра фічні бази даних, елект ро нні біб ліо гра фічні посіб ни ки), до дру гої – 
довід кові видання (енцик ло пе дії, слов ники, довід ни ки), фак то гра фічні 
кар то теки і бази даних, дже рела рефе ра тив ної (огля до вої, ана лі тич ної, 
сиг наль ної, кон цеп ту аль ної тощо) інфор ма ці ї. Доку мен тог ра фія опи-
сує (згор тає) доку мент, який вмі щує знання, і пев ною мірою роз кри-
ває зміст цього знання (еле мент зміс тог ра фії). Насам пе ред вона надає 
знання про сам доку мент. Зміс тог ра фія опи сує (згор тає) зміст знання 
конк рет них доку мен тів або неза лежно від того, у яких доку мен тах воно 
вмі щене, пере важно даючи мож ли вість роз гор тання знання, поси ла ю-
чись на ці доку менти (еле мент доку мен тог ра фії). Якщо в згор ну тому 
доку менті пере ва жає інфор ма ція про доку мен ти, – це доку мен тог ра фія, 
якщо пере ва жає інфор ма ція про зміст, – це зміс тог ра фі я. Коло дже рел, 
охоп ле них двома основ ними скла до вими ДБА біб лі о теки (доку мен то-
г ра фіч ною і зміс тог ра фіч ною), утво рю ють у біб ліо теч ній уста нові орга-
ні за ційно та функ ці о нально обу мов лені ком плекси: карт кові біб ліо течні 
ката логи і кар то теки, довід кові та інфор ма ційні видання, неопуб лі ко-
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вані дже рела на тра ди цій них носіях, елект ро нні згор нуті доку менти 
і бази даних.

Слуш ною є думка І. Моргенштерна про єдність ДБА біб лі о теки. 
У своїх пра цях він неод но ра зово зазна чав, ДБА біб лі о теки не є сукуп-
ністю галу зе вих або інших апа ра тів. Він єди ний, на від міну від деяких 
авто рів, які виді ля ють ДБА пев ної тема тики чи тра ди цій ний та елект ро-
нний ДБА. Варто гово рити про від о бра ження літе ра тури з пев ної галузі, 
теми тощо в ДБА біб лі о теки та про тра ди ційну чи елект ро нну скла дову 
ДБА.

Сто совно складу ДБА біб лі о теки про слід ко ву ється прак тика ото тож-
нення ДБА з під руч ним фон дом, яка сягає корін ням у прак тику 30-х 
років. Упро довж деся ти літь обо в’яз ко вими в складі ДБФ вва жа лися такі 
пер винні доку менти, як: «соб ра ния сочи не ний и дру гие изда ния про из-
ве де ний осно во по лож ни ков марк сиз ма-ле ни низма, выда ю щихся дея те-
лей КПСС и советс кого госу дарства, сбор ники офи ци аль ных мате ри а лов, 
учеб  ные изда ния и т. д.» [10, 23]. Їх вклю чення до складу ДБА автор пояс-
нює, по-перше, зна чен ням такого роду доку мен тів і, по-друге, наяв ністю 
в них цін ної біб ліо гра фіч ної та фак то гра фіч ної інфор ма ці ї. З огляду на 
таку аргу мен та цію, до ДБА біб лі о теки можна зара ху вати без ліч видань, 
що міс тять при книж кову, внут рі шнь о книж кову чи при ста тейну біб ліо гра-
фію, важ ливу фак то гра фічну інфор ма цію, а також різ ного роду навчальну 
літе ра туру, інструк тив но-ме то дичні мате рі али тощо. Деякі фахівці сьо-
го дні про дов жу ють роз ши рю вати склад ДБА біб лі о теки, дода ючи пері-
одичні видання, бюле тені Мін ос віти Укра їни, дисер та ції [21, 122]. 

Такі труд нощі у визна ченні складу ДБА біб лі о теки ми пов’я зу ємо 
також з наяв ністю афін них і латент них форм біб ліо гра фіч ної інфор ма ції, 
які ста новлять його внут рі шній пласт. Однак наяв ність еле мен тів внут-
рі шнь ого пласту ДБА в бага тьох доку мен тах фонду не озна чає, що ці 
пер винні доку менти вхо дять до складу ДБА біб лі о те ки.

Слаб кість тео ре тич ної бази від би ва ється на прак тиці. Сьо го дні в біб-
лі о те ках, які не мають окре мих під роз ді лів пра во вої доку мен та ції, такі 
пер винні доку менти, як збір ники зако но давства, пере важно збе рі га ють 
у довід ко во-біб лі ог ра фіч ному від ділі та інших від ді лах обслу го ву-
вання, нази ва ють «довід ко вими видан ня ми» і авто ма тично зара хо ву-
ють до складу ДБА біб лі о те ки.

Проти непра во мірно роз ши ре ного складу ДБФ висту пає у 90-ті 
роки В. Терьошин, так само непра во мірно зву жу ючи його. Він вва жає, 
що ДБФ пови нен вклю чати лише масив біб ліо гра фіч них посіб ни ків: 
«Цель СБФ в биб ли о теке – дать биб ли ог ра фи чес кую, а не фак то гра фи-
чес кую, кон цеп ту аль ную и иную справку – это дело доку мент ного фонда 
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биб ли о те ки» [17, 23]. Поза біб лі о те кою (напри клад, у музеї чи архі ві) 
В. Терьошин допус кає такий склад ДБФ. А сис тему ката ло гів і кар то тек 
автор спра вед ливо вва жає скла до вою ДБФ, адже вони є біб ліо гра фіч-
ними посіб ни ками. Таким чином з’я со ву ється, що поняття ДБА і ДБФ 
є тотож ни ми.

Але усві дом лення такого факту від бу ва ється поетапно. Досяг нен ням 
80-х років стало визнання того, що неопуб лі ко вані біб ліо гра фічні посіб-
ники є скла до вою ДБФ. ГОС Тами 7.26–80 «Биб ли о теч ное дело» та 7.0–
84 «Биб ли ог ра фи чес кая дея тель ность» нарешті було зафік со вано таке 
поняття, як ДБА біб лі о теки [16]. Під ви щився тео ре тич ний та мето до ло-
гіч ний рівень навчаль ної літе ра ту ри.

ДБФ у складі ДБА пред став лено як змінну скла дову, тобто тільки 
активно вико рис то ву вану час тину від по від них доку мен тів [2; 10]. Ми 
вва жа ємо нена у ко вим таке тра ди ційне в літе ра турі виклю чення зі 
складу ДБА довід ко вих та біб ліо гра фіч них видань, які активно не вико-
рис то ву ються і пере да ються до основ ного кни го схо ви ща.

Го ло вною функ цією ДБА біб лі о теки І. Моргенштерн визна чає пошу-
кову і роз криває її таким чином: «слу жить клю чом к фонду пер ви ч ных 
доку мен тов биб ли о теки, рас к ры вать его содер жа ние в раз ли ч ных аспек-
тах…» [10, 23]. Так, пошу кова функ ція є логічно при та ман ною будь-якій 
інфор ма цій но-по шу ко вій сис темі (ІПС), про що гово рить сама її назва. 
Так, будь-яка ІПС ство рю ється з метою пошуку інфор ма ції та його опти-
мі за ці ї. Однак носієм пошу ко вої функ ції у ній є людина як еле мент 
ІПС. На віть у тому випадку, коли ідеться про авто ма ти зо вані ІПС, пошук 
інфор ма ції здійс нює не машина – вона лише вико нує команди опе ра тора. 
ДБА ж є інфор ма цій но-по шу ко вим маси вом (ІПМ) у складі ІПС і незда-
тний нічого шукати. Таким чином, ДБА біб лі о теки не вико нує пошу ко вої 
функ ції – він вико нує функ цію бази пошуку, а це прин ци пово різні речі.

Су часні укра ї нські нау ко вці Т. Добко, Л. Дубровіна, О. Онищенко,                                  
Т.  Павлуша, М.  Слободяник, М.  Сорока, Н.  Христова, Л. Філіпова, 
Г. Швецо-ва-Водка (Шве цо ва) та ін. у різ них напря мах дослі джу вали 
про блеми, що без по се ре днь о та опо се ред ко вано пов’я зані з ДБА біб лі-
о те ки. Ґрун то вний істо рич ний ана ліз діяль ності НБУВ у 1918–1964 рр., 
здійс не ний Л. Дубровіною та О. Онищенком [6; 7], зба га чує наше уяв-
лення про ті про цеси, що мали вплив на фор му вання фон дів біб лі о теки, 
роз ви ток її струк тури і функ цій, удо ско на лення ДБА. В об’єк тив ному 
істо ри ко-біб лі о те коз нав чому дослі дженні НБУВ як наці о наль ної і голо-
вної біб лі о теки кра їни автори роз кри ва ють особ ли вості роз витку біб-
ліо теч ної справи в Укра їні у кон тексті духов ного від ро дження та фор-
му вання наці о наль ної сві до мості, залу ча ючи до нау ко вого обігу нові 
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дже рельні мате рі а ли. Ве ли чез ною дже рель ною базою від різ ня ються 
нариси з доре во лю цій ного пері оду істо рії укра ї нсь кої біб ліо гра фії, 
напи сані І. Корнєйчиком, у яких автор не оми нає ува гою також біб ліо-
теч но-ка та ложну біб ліо гра фію, що є най менш вивче ною [9].

М. Слободяником ком плексно дослі джу ється ево лю ція та визна ча-
ються тен ден ції струк тур но-функ ці о наль ної транс фор ма ції нау ко вої біб-
лі о теки [13]. Автор будує її сис тем но-ко му ні ка тивну модель, яка інтег-
рує вза є мо дію струк тури, функ цій, тех но ло гії та орга ні за ції кни го збірні. 
Здійс нено гли бо кий ана ліз функ цій нау ко вої біб лі о теки та їх кла си фі ка-
ці ю. Праці М. Слободяника допо ма га ють глибше усві до мити місце ДБА 
в такій склад ній сис темі, як нау кова біб лі о те ка.

Праця Н. Христової із вивчення нау ко во-до від ко вого апа рату архі вів 
та руко пис них під роз ді лів біб лі о тек в Укра їні у 1920–1990 рр. при вер-
нула нашу увагу завдяки ана ло гіч ності об’єкта дослі дження [19]. Незва-
жа ючи на роз біж ності тер мі но сис тем суміж них галу зей, варто про вести 
пара лель між понят тями «нау ко во-до від ко вий апа рат» (НДА), що вико-
рис то ву ється в архі во знавстві, та ДБА, що має вжи ток у біб лі о те ко-
знавстві та біб ліо гра фо знавстві. НДА архі вів та руко пис них під роз ді-
лів біб лі о тек репре зен ту ється як сис тема довід ни ків, які функ ці о нально 
поді ля ються на облі ко во-конт рольні та інфор ма цій но-по шу кові, однак 
є й такі, що вико ну ють обидві функ ці ї. Довід ники до архів ного фонду 
поді ля ють на описи, ката логи, путів ники фон дами, покаж чики, огляди. 
Основ ними типами довід ни ків до руко пис них фон дів біб лі о тек є ката-
логи і кар то теки. За тер мі но ло гіч ною роз біж ністю (довід ники – біб ліо-
гра фічні посіб ни ки) кри ється більш сут тєва: НДА архіву чи руко пис-
ного фонду роз кри ває лише фонд цього архіву (архі вів) чи руко пис ного 
фонду (фон дів), тоді як ДБА біб лі о теки від о бра жає не лише резуль тати 
біб ліо гра фу вання (роз крит тя) фонду біб лі о теки. Така кон цеп ція НДА 
архіву чи руко пис ного під роз ділу біб лі о теки давно скла лася в архі во-
знавстві. Вона є бли зь кою до кон цеп ції ДБА струк тур ного під роз ділу 
УНБ, основне при зна чення якого – роз криття фонду під роз ділу, незва-
жа ючи на те що НДА архіву та руко пис ного під роз ділу біб лі о теки має 
значну спе ци фіку щодо опису доку мен тів, сис теми пошу ко вих засо бів 
тощо.

Н. Христовою здійс нено пері оди за цію роз витку НДА, зок рема фор-
му вання сис теми ката ло гів у дер жав них архі вах та руко пис них під роз-
ді лах біб лі о тек Укра їни, пов’я зану з фор му ван ням Дер жав ного архів-
ного фонду (ДАФ) та основ ними ета пами функ ці о ну вання руко пис них 
під роз ді лів нау ко вих біб лі о тек, яку варто взяти до уваги при визна ченні 
основ них ета пів фор му вання ДБА УНБ в Україні.
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У сучас ній довід ко вій літе ра турі про слід ко ву ється спроба оно вити 
варі анти струк ту ру вання ДБА біб лі о теки. Р. Грініна, В. Мінкіна та 
Т. Серебрянникова виді ля ють такі скла дові ДБА: «фонд спра во ч ных 
изда ний; фак то гра фи чес кие поис ко вые сис темы; ката логи; биб ли ог ра-
фи чес кие изда ния и кар то теки (базы дан ных); еди ный алфа вит но-пред-
ме т ный ука за тель или ключ к СБА» [15, 112]. У такому струк ту ру ванні 
ми бачимо спробу знайти місце новим еле мен там у сис темі ДБА, але 
наступна непо слі дов ність у викладі мате рі алу руй нує запро по но вану 
схему. Гово рячи про зміни у фонді довід ко вих видань, автори конс та-
ту ють появу елект ро нних енцик ло пе дій та довід ни ків, а також чисель-
них фак то гра фіч них баз даних на ком па кт-дис ках та в мережі Інтер-
нет. Однак про фак то гра фічні бази даних і кар то теки, які ство рю ються 
у біб лі о те ках, ідеться у роз ділі «Кар то теки и базы дан ных». Але хіба 
і те, і друге не від но ситься до вто рин них фак то гра фіч них пошу ко вих 
систем?

Окре мою час ти ною ДБА біб лі о теки пред став лено «е ди ный алфа-
вит но-пред ме т ный ука за тель или ключ к СБА». Ось які зміни бачать 
автори в алфа віт но-пред мет ному покаж чику (АПП) в умо вах авто ма-
ти за ції: «Прев ра ща ясь в элект рон ный спра воч ник, АПУ рас к ры вает 
содер жа ние элект рон ного ката лога; тра ди ци он ных и элект рон ных биб-
ли ог ра фи чес ких поис ко вых сис тем, соз да ва е мых биб ли о те кой; спра во-
ч ных изда ний на CD-ROM. Его важ ней шей час тью ста но вятся адреса 
элект рон ных биб ли о тек, ката ло гов, БД, веб-сай тов самых раз ных орга-
ни за ций, раз ме щен ных в Интер не те» [15, 114]. По-перше, є сум нів ним 
подання його як еле менту ділення пер шого рівня, тому що він є допо-
між ним покаж чи ком до однієї зі скла до вих ДБА. По-друге, алфа віт-
но-пред мет ний покаж чик (АПП) не можна назвати єди ним клю чем 
до ДБА, так як зона його дії роз по всю джу ється лише на ресурси, які 
вико рис то ву ють одну інфор ма цій но-по шу кову мову (ІПМ).Так, карт-
кові АПП, які давно існу ють у біб лі о те ках, є клю чем до сис те ма тич ного 
ката логу (СК) та сис те ма тич ної кар то теки ста тей (СКС), які ство рені на 
основі біб ліо теч но-біб лі ог ра фіч ної кла си фі ка ції (ББК). Сто совно АПП 
в умо вах авто ма ти за ції, він може бути клю чем лише до тих ресур сів, які 
існу ють в елект ро нному вигляді неза лежно від харак теру пред став ле-
ної інфор ма ції (доку мен тог ра фіч ної, зміс тог ра фіч ної, пов но текс то вої).                                  
 Дл я  ін дексації п евних  до кументів може  б ути вико рис тана, наприклад ,  
м  ова к лю чо вих слів . Можливі сть оперув ання в е лек трон ному серед о-
в ищ і джерелами різного с т у пеня згорт ання інф ор м ації робить с и ст ему 
мет а даних  набагато скл адн ішим об’єктом дослідж е нн я, ніж картковий 
 АПП д о СК.  Н а елек тронній сторінці Наці о на л ьної  біб лі от еки Укра їни 
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імені  В. І.  Верн адського ( НБ УВ)  така сис т ема п рацює при  ув і м кненні 
реж иму «пошук  п о сайту ».

Продо вж уюч и дот р им ув атись сумнівної точки  зору щодо 
 с тр уктуру вання ДБА  бібліотеки, І. Мо ргенштерн з дійснив  к омп лексни й 
 під хід до  виріше ння важли в ог о пит ання: ДБА   б іб лі отеки я к сис те м а 
вто ринних ресурсів , які  є засобо м  орієнта ці ї у пер ви нни х  д о кумент а х,  
також  пот р ебує сист еми засобів о ріє нтації. Окремі  ас пе кти цієї  пр о бл еми 
під су м о вані і  вт ілені у цікавій п’ятиелементній системі. Обов’язк-
овим  елементо м ДБА  наз вано «ключ к распре де ле нн ы м источникам 
 библио гр аф ического п о иска» [1 4,  408 ],  як и й, у с вою чергу, с  кл а да ється 
з п’яти  елемен ті в :  1) роз діли систематичних і п ре дметних  ка талогі в, що 
 міс тять о пи с и  бібліографічних видань або с пе ціальні к аталоги т аких 
пос і бн и кі в; 2) універсальні та  га лузеві п ок аж чики бібл іо графічних 
посібників;  3)   сис тема тизовані пер ел іки кат ал огів і карто те к  бі бліоте ки ;  
4) допоміжні покаж чи к и до ката логів і картотек; 5) загальний п ред метно-
ім е нний  кл юч , о  сновн і роз д іли якого в ід повідають  ос н овним т ипам 
біблі огр аф ічного  по ш уку [ 14, 4 08–409]. Зміст останнього елементу 
пояснюється таким чином: «Применение компьютерных технологий 
позволяет сконцентрировать элементы ключа в элект рон ной форме. Так, 
спе ци аль ная мета база ГПНТБ Рос сии содер жит уни фи ци ро ван ные опи-
са ния 40 биб ли ог ра фи чес ких и дру гих поддер жи ва е мых биб ли о те кой 
баз дан ных. В иде аль ном вари анте авто ма ти зи ро ван ный общий пред-
мет но-имен ной ключ содер жит скон цент ри ро ван ные све де ния обо всех 
досту п ных биб ли ог ра фи чес ких и фак то гра фи чес ких источ ни ках по 
пред мету поиска неза ви симо от их формы и мес то на хож де ни я. В Интер-
нете роль ключа играют так назы ва е мые поис ко вые машины (инст ру ме-
н ты), име ну е мые также средст вами нави га ци и» [14, 409]. Таким чином, 
одним із важ ли вих напря мів подаль ших дослі джень є мета ДБА як еле-
мент ДБА біб лі о те ки.

Отже, істо рі о гра фія питання засвід чує, що бага то еле мент ність 
об’єкта дослі дження зумо вила значну кіль кість праць, при свя че них 
його окре мим еле мен там, тоді як ДБА біб лі о теки як цілісна сис тема досі 
не став об’єк том окре мого ком плекс ного біб ліо гра фо знав чого дослі-
дження. Певні зачатки таких роз ві док зали ша ють на рівні поста новки 
багато питань щодо змісту, складу, струк тури, та функ ці о ну вання ДБА 
біб лі о теки. Від кри тим питан ням зали ша ється побу дова його ціліс ної 
моделі. При цьому потрібно вра хо ву вати, що ДБА біб лі о теки або окремі 
інфор ма ційні ресурси, які вхо дять до його складу, є також еле мен тами 
інших вели ких сис тем: нау ко вої біб лі о теки, дер жав ної біб ліо гра фіч ної 
реєст ра ції, нау ко вих кому ні ка цій, наці о наль ної сис теми рефе ру вання, 
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уні вер саль них чи галу зе вих біб ліо гра фіч них посіб ни ків, біб ліо теч них 
ката ло гів, довід ко во-біб лі ог ра фіч ного обслу го ву вання тощо.

Ви зна чено, що почат ко вий етап тео ре тич ного осмис лення та прак-
тич ного вивчення ДБА біб лі о теки пов’я за ний з ото тож нен ням понять 
«ДБА» та «довід кова біб лі о те ка». З цим ми пов’я зу ємо наступне 
довільне долу чення до ДБА біб лі о теки ледь не усіх доку мен тів, які 
збе рі гає довід ко во-біб лі ог ра фіч ний від діл. З іншого боку, закрі пи лося 
також нау ково необ ґрун то ване роз у міння ДБФ як змін ної скла до вої 
ДБА, а саме: тільки акту аль ної, активно вико рис то ву ва ної час тини від-
по від них доку мен тів, у резуль таті чого довільно трак ту ється нау кова 
цін ність вто рин ної інфор ма ції з меха ніч ним засто су ван ням до її оцінки 
різ но ма ніт них кри те ріїв, пере важно хро но ло гіч ного та іде о ло гіч но го.

У фахо вій літе ра турі міцно закрі пився орга ні за цій но-ем пі рич ний 
під хід до струк ту ру вання ДБА біб лі о теки (сис тема ката ло гів і кар то тек; 
ДБФ). Такий умов ний поділ має сенс лише у внут рі шнь о біб лі о теч ному 
обігу для від о бра ження струк тури та функ цій біб ліо теч них під роз ді лів.

Важ ли вим завдан ням зали ша ється уточ нення функ цій ДБА біб лі о-
теки як під сис теми біб ліо теч ної соці аль ної інсти ту ції, яка, у свою чергу, 
є еле мен том сис теми доку мен таль них кому ні ка цій.

ДБА біб лі о теки є сис те мою інте лек ту аль ного доступу до знань. Буду-
ючи його модель, ми про по ну ємо від штов ху ва тися від його роз у міння 
як ціліс ної сис теми згор ну тої інфор ма ції про доку менти і знання, при-
зна че ної для пошуку доку мен тів, знань та інфор ма ції про них.
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УДК 021 + 027.081
 О лександр АУЛІН ,
 зав від ділу г а зети « Ук р аї на-Бізнес »

 Дистантні форми і нф о рмацій но г о  впливу 
 в с о ці аль ній м іфо творчос ті

У статті д ослідж ую т ьс я дис та нтні форми впл иву з вико ри станням діюч и х 
 інформа ц ійних ресурсів  я к  оди н з е л ем ен т і в соці аль ної міф отворчос т і в сучас-
ни х умовах.

На сьогодні  со ці ал ьна міфо творч ість є одним із чинників , що 
справляю т ь зна чний вплив н а формування сусп іл ь ства, нас лі дки якого 
до к інця не вив чені. Сере д учених, що поруш ув али у с в оїх роботах ц ю 
про блему, не існує єдиної д ум к и навіть щ одо того,  яку р оль (пози ти-
вну або нега тив ну ) соц іальна  мі фо творчість  в ідіграє в житті сучас ног о 
 соц іуму. Меж і наш ого д о сл і дження не дають м ожл ив ості здійснити 
 вс е бічне в ив ч ення в ище назван ого с оціокуль тур н ого феномен у.  У зв’язку 
з цим  у статті  розгля дається  пр об л ема ролі дис т ан тн и х фор м і н-
ф ормацій ног о вплив у як основ ни х  е лемен тів сучасної соці аль ної міфот-
в орчос ті.  У дан ому контексті  зв ертає на  себе уваг у н евідпові дність 
між в аж ливістю заз на ч еної  пр облеми  й обмеже но ю кількі стю дослі д-
ж е нь , уже  пр ове д ен и х у цьом у нап ря мі . Також слід заз на чити,  щ  о  раніше 
 нео бхідн іс т ь  вив чення д ис тантн и х  форм інфор м ац ій ног о впливу як 
одног о  з елемен тів соці альної м і фотворчості не була в и д ілена у вигл яді 
частини загальної проблеми інформац ій ної б ез пеки суспіль ства.

Т ео ре т ико-методо логічним базис о м статті  є п раці Р . Б арта,  М  .  Е ліаде,  
Д  ж. К  емп белла , А. Кольєва, К. Леві-С троса , О. Лос єв а,  Б. Ма л і но всь-
кого  ,   К . Юнга, О  . По лисаєв а,  К.  Флада та і н.

Складність роз гляду проб леми  со ці ально ї міфотв ор ч ос т і  по лягає 
в  том у, що до цього часу  ант ро п ологи, л  ін гвісти, пол ітологи, 
п  сихологи,  соці ол оги й ф і ло софи,  я кі її в ив чали, н  е з м огли виро бити 
 нав іть конвенціонального визн а ч енн я міфу. Істо тні від мі нності в п ід-
хо дах і п оглядах на  сутніс т ь цього с оціокуль тур ного фено ме н у наочно 
представлені в його визначеннях.

Так, для Дж. Кемпбелла «міф є потайним ходом, за допомогою якого 
невичерпні енергії космосу вливаються в культурні прояви люди ни» 
[4, 11]. У раннь ого К. Ле ві-Ст роса, крім його зна ме ни того «брі ко ла жу», 
про сте жу ється думка про те, що міф – «це якась логічна побу дова, що 
допо ма гає усві до мити пере хід від життя до смер ті» [6, 196]. По Р. Барту 
міф – це насам пе ред «форма, спо сіб позна чен ня» [1, 265]. У О. Ло сєва ми 
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зна хо димо, що «міф є роз гор нуте магічне ім’я» [7, 170]. Також пов’я зує 
міф з магією Б. Ма ли новсь кий: «Міф – це істо рич ний виклад однієї з тих 
подій, які раз і назавжди затвер джу ють істин ність того або іншого роду 
магі ї» [8, 183]. «Міф живе в інтер пре та ціях як якась неана лі зо вана ціліс-
ність», – вва жає М. Ма мар даш вілі [9, 82]. На думку О. По лі са єва, «міф 
не є ілю зією або почат ко вою фор мою знань, а є сві то гля дом, образ ним 
уяв лен ням про при родне й куль турне сере до вище та колек тивне життя 
пев ного спів то ва риства або істо рично піз ніше – і людства в ціло му». 
При цьому ідеться «про духов но-прак тич ний спо сіб засво єння світу, на 
пер шому етапі – навіть не люди ною як окре мою оди ни цею буття, а пер-
віс но об щин ним сус піль ст вом, піз ніше – визна че ними колек тив нос тями 
сус пільств у їх істо рі ї» [13, 21]. На погляд О. Ранка, міф набли жа ється 
до снів наяву, займа ючи «сере динне поло ження між сном наяву і сві до-
мою інстан ці є ю» [14, 58]. «По суті міф – це поро дження архе типу, тобто 
несві до мий сим вол, що вима гає пси хо ло гіч ної інтер пре та ці ї», – від зна чає 
в одній зі своїх робіт К. Юнг [17, 44]. За тве р джен ням Г. Осі пова, «міфи – 
це  псев до на у кові під стави для анти гу ман ної прак ти ки» [10, 9].

На від міну від міфу поняття міфо твор чості зумов лює менше 
суперечностей серед дослід ни ків і може бути визна чено як про цес 
ство рення й впро ва дження в сус пільну сві до мість соці аль них міфів на 
користь соці уму в цілому або його окре мій групі, влас ти вий людству 
впро довж усієї істо рії його існу ван ня.

На думку Ю. Да ни ленко, «міфот вор чість не зни кає з повсяк ден ного 
життя людства, а супро во джує його й над алі, про дов жу ючи від і гра вати 
важ ливу роль у регу лю ванні пове дінки сучас ної людини. І на нині ш-
нь ому етапі роз витку сус піль ства соці альна міфо твор чість є важ ли вим 
еле мен том меха нізму керу вання людьми та впливу на сві до мість» [2, 
3–12]. У свою чергу Л. Зу брицька вва жає, що «міфот вор чість є ціле-
сп ря мо ва ною раці о наль ною дією, про дук том якої є міф з обмір ко ва ним 
заду мом, ірра ці о наль ність якого пов’я зана з безс ві до мим сприй нят тям 
і поши рен ням міфу» [3, 64]. На думку О. По лі са єва, «почи на ючи від пер-
віс ного, усі істо ричні форми міфо твор чості є в прин ципі іден тич ни ми», 
завдяки тому, що «в кож ній з них діє суб’єкт з типо вою само сві до містю, 
який, як носій пев ної міфо ло гіч ної тра ди ції, є зорі єн то ва ним не на порів-
няння міфу та реаль ності – він сво їми діями без по се ре днь о вті лює міф 
у реаль ність, міфо тво рить». При цьому «сучас ний міф не стільки тво-
рить, скільки реа ні мує тра ди ційні міфічні сюже ти» [13, 137–141].

Ви хо дячи з цього, можна при пус тити, що сучас ний міф спи ра ється на 
архе типи, які міс тяться в кла сич них міфах, і пере тво рює їх на сте рео-
типи пове дінки пред став ника сьо го дні шнь ого соціуму.
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З подіб ним тве р джен ням не зго ден К. Флад, який вва жає, що «немає 
потреби роз гля дати міф як спо сіб реа лі за ції пси хо ло гіч них архе ти пів» 
[15, 241]. Проте якщо ми звер не мося до міфо твор чості марк сизму як іде-
о ло гіч ного про екту, який зро бив знач ний вплив на роз ви ток сус піль-
ства, то вслід за М. Елі аде поба чимо, що «Маркс ско рис тався одним 
з най ві до мі ших есха то ло гіч них міфів середзем но морсь ко-азі атсь кого 
світу – міфом про спра вед ли вого героя – виз воль ника (у наш час це 
про ле та рі ат), страж дання якого покли кані змі нити онто ло гіч ний ста тус 
миру» [16, 173]. І йдеться при цьому про Прометея.

Окрім про блеми наяв ності архе типу в міфі, дослід ники роз гля да ють 
також питання цін ності міфо твор чості для сус піль ст ва.

На при клад, Р. Барт вва жає цей соці о куль тур ний фено мен нега тив ним 
атри бу том бур жу аз ного сус піль ства, кін цеве завдання якого, «зро бити 
світ нерухо мим; міф має все ляти й зобра жати такий сві то вий еко но міч-
ний поря док, де раз і назавжди вста нов лена ієрар хія воло дінь» [1, 319]. 
На наш погляд, об’єк тив ні шою є пози ція К. Флада, який зазна чає, що 
«в міфо твор чості немає нічого екст ра ор ди нар ного і нічого пога ного. 
Міфо твор чість – це абсо лютно нор маль ний спо сіб зро бити полі тичні 
події зро зу мі лими у світлі іде о ло гіч них віру вань» [15, 241]. Вод но час 
соці альна міфо твор чість може мати й нега тивні нас лідки, про які зга-
дує Г. Осі пов, гово рячи про те, що «воно “роззб ро ю є” людей, поро джує 
нові ілю зії, очі ку вання нового дива» і несе з собою соці альну пасив ність 
«замість під ви ще ної актив ності, такої необ хід ної в період вели ко масш-
таб них реформ, неми нуче закла дає “міну” нового роз ча ру ван ня» [10, 
9–10]. Проте, на думку А. Коль єва, за допо мо гою міфо твор чості може 
бути сфор мо ва ний «вели кий наці о наль ний про ект», здат ний вивести 
пост то та лі тарне сус піль ство з нині шньої кризи [5, 5]. Оче видно, суть 
питання поля гає в тому, яка мета пере слі ду ється – благо всього соці уму 
або ж окре мої соці аль ної групи.

У зв’язку з цим в умо вах пост ін дуст рі аль ного сус піль ства набу ває 
особ ли вої акту аль ності вивчення інфор ма цій ного впливу як одного 
з основ них еле мен тів соці аль ної міфо твор чос ті.

У нашому дослі дженні ми роз гля да ємо інфор ма цій ний вплив як дію 
за допо мо гою інфор ма ції, спря мо вану на інди ві ду альну або сус пільну 
сві до мість з метою транс фор ма ції пове дін ко вих сте рео ти пів. Таким 
чином, зок рема, може здійс ню ва тися й фор му вання гро мадсь кої думки 
в окремо взя тій кра їні або регі оні світу. Якщо вра хо ву вати охоп лення 
ауди то рії й ефек тив ніcть латент ної дії на різні соці альні групи насе-
лення, най більш діє вими фор мами інфор ма цій ного впливу є дис тан-
ційні, які здійс ню ються за допо мо гою засо бів масо вої інфор ма ці ї.
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Згідно з поши ре ними у сучас ному сус піль стві уяв лен нями, серед 
дис тан цій них форм впливу перше місце нале жить теле ба чен ню.

По рів няно з іншими ЗМІ воно обслу го вує най більшу кіль кість корис-
ту ва чів інфор ма ці ї. Завдяки вико рис танню ауді о ві зу аль них кана лів 
кому ні ка ції теле ба чення завдає вели чез ного пси хо ло гіч ного впливу на 
інди віда (зок рема, як спо жи вача різ ної рек лам ної про дук ції у від кри тій 
і заву аль о ва ній фор мі). Ідеться, зок рема, про «пара со ці аль ну» якість 
теле ба чення, яка, на думку І. Па на ріна, допо ма гає ство рю вати ілю зію 
«при сут нос ті» і тим самим фор мує ставлення до цього виду ЗМІ, як 
до най більш досто вір ного дже рела інфор ма ції [11, 237]. Цьому також 
сприяє ком плекс ний під хід до фор му вання теле ві зій ного віщання. 
Напри клад, напе ре до дні будь-якої важ ли вої полі тич ної або куль тур ної 
події можуть бути зазда ле гідь під го тов лені інфор ма цій но-ана лі тичні 
пере дачі зі спе ці ально під і бра ними учас ни ками, про ве дені опи ту вання 
насе лення з від бо ром рес пон ден тів, чиї вислови збігаються з дум ками 
авто рів про екту, зроб лені корек тиви виходу до ефіру роз ва жаль них про-
грам, транс ля ції фут боль них мат чів тощо. У резуль таті такого під ходу, 
як міні мум, можна доби тися під ви ще ної уваги до май бу тньої події або 
зро бити так, щоб вона пройшла прак тично непо мі че ною й тим самим не 
від кла лася у сві до мості ауди то рі ї.

До неда внь ого часу пальму пер шо сті з теле ба чен ням ділило радіо, 
проте сьо го дні у зв’язку з вище наз ва ними при чи нами воно не витри мує 
кон ку рен ції в prime time. Унас лі док цього радіо «видав ле но» у сферу 
обслу го ву вання інфор ма цій них потреб тих чле нів сус піль ства, які 
з деяких при чин позбав лені доступу до теле ві зій ної про дук ці ї.

Га зети й жур нали най час тіше роз ра хо вані на певну групу спо жи ва-
чів інфор ма ці ї. Хоча в кіль кіс ному від но шенні зга дану групу не можна 
порів ню вати з теле ау ди то рією, довіра до отри му ва ної через цей канал 
інфор ма ції пере бу ває на одна ко вому з теле ба чен ням рівні, у зв’язку 
з чим інтен сивно вико рис то ву ється для про су вання соці аль них міфів.

«Най мо лод шим» і таким, що най ін тен сив ніше роз ви ва ється, видом 
ЗМІ є Інтернет. «Для того щоб охо пити 50-міль йонну ауди то рію, радіо 
потрібно було 38 років, теле ба ченню – 13 років, Інтер нету – лише чотири 
роки. З 1998 р. кіль кість інтер нет-ко рис ту ва чів збіль ши лася в 10 разів. 
Значно роз ши ри лася сфера вико рис тання Інтер нету, який пере тво рився 
з нау ко во-дос лід ниць кого на “пуб ліч ний ресурс гло баль ного масш та бу”. 
Інтер нет не лише став попу ляр ною пло щад кою для деба тів з полі тич них, 
соці аль них питань та про блем сус піль ного роз витку, але й одним із най-
більш роз по всю дже них засо бів зв’язку, у тому числі для дер жав них та 
комер цій них струк тур» [12, 8].
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З виник нен ням Інтер нету з’яв ля ються нові методи ІВ, орі єн то вані 
саме на цю тех но ло гі ю. Вод но час сти хійне роз по всю дження інфор ма-
ції в Інтер неті під ри ває моно по лію гло баль них ЗМІ на управ ління полі-
тич ною пове дін кою гро ма дян, робить немож ли вою орга ні за цію бло ку-
вання (замов чу ван ня) неба жа ної інфор ма ці ї. Уже втра чає акту аль ність 
від ома акси о ма тична при казка жур на ліс тів: «Якщо подію не пока зало 
CNN, то її не було». Від те пер про цю подію напи шуть у своїх бло гах 
інтер нет-ко рис ту вачі, зні муть її на фото- та відео ка мери, від разу роз-
міс тять цю інфор ма цію в Інтер неті і вона «буде» – незва жа ючи на мов-
чання CNN.

Усі вище пе ре ра хо вані форми дис тан цій ного впливу в нашій роботі 
були подані в пев ній опо зи ції одна до одної, проте необ хідно вра хо-
ву вати, що сьо го дні вони вико рис то ву ються най час тіше ком плексно. 
Медіа-хол динги вклю ча ють, як пра вило, теле ра ді о ком па нію, один або 
декілька дру карсь ких ЗМІ й інтер нет-ре сурси. У під сумку ство рю ється 
могут ній інстру мент інфор ма цій ного впливу, який у резуль таті впро-
ва дження в соці альну реаль ність від по від них міфів може фор му вати 
сте рео типи сприй няття різ них про шар ків соці уму й таким чином фор-
му вати сус пільну сві до мість. При цьому значну роль від і грає почат кова 
спря мо ва ність; основна, часто при хо вана, мета міфів, що ство рю ються 
й тира жу ються, може як пози тивно, так і нега тивно впли вати на інфор-
ма ційну без пеку сус піль ства та його подальшу долю в цілому.
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УДК 070.1 (477) : 33
Лілія ПРИСЯЖНА,
мол. наук. спів роб. НБУВ

Спе ци фіка вико рис тання мате рі а лів еко но міч ної преси 
в кон тексті вивчення меха ніз мів забез пе чення 
ста біль ного еко но міч ного роз вит ку

У статті йдеться про зна чення еко но міч ної преси в полі тич ному і фінан со вому 
житті дер жави. Роз криті поняття «е ко но мічна пре са» і «ділова пре са». Наве дені 
основні завдання і функ ції діло вої преси. Про ана лі зо вана сучасна ділова пері-
одика України.

Світ пере жи ває без пре це дентну за масш та бом та гли би ною фінан-
со во-еко но мічну кризу. Сьо го дні банк ру ту ють не тільки окремі банки 
чи ком па ні ї. Під питан ням – самі основи між на род ного еко но міч ного 
розвитку.

Нас лідки цієї кризи вже від чу ває на собі прак тично кож ний гро ма-
дя нин Укра їни. Тому стає оче вид ним, що най більш акту аль ними сьо го-
дні є саме еко но мічні питання: що від бу ва ється на сві то вих рин ках? Що 
буде з гро шима? У якій валюті три мати гроші? Куди вкла дати? Чому 
нафта стала дешев шати? Чому зросли ставки по кре ди тах? тощо.

Преса тра ди ційно висту пала і висту пає одним із уні вер саль них 
і доступ них дже рел отри мання прак тично будь-якої інфор ма ці ї. Задо-
воль нити інфор ма ційні потреби у сфері еко но міки та біз несу має еко но-
мічна преса.

Нині поняття «е ко но мічна пре са» прак тично не вико рис то ву є ться. 
Більш попу ляр ним є поняття «ділові пері одичні видання (пре са)».

Ді лова преса роз гля да ється як пері одичні видання, зорі єн то вані, 
перш за все, на інфор ма ційне обслу го ву вання рин ко вих (товар но-гро-
шо вих) від но син у сус піль ст ві.

Зро зу міло, що на сучас ному етапі ділова преса покли кана вико ну вати 
не тільки роль інфор ма тора. Вона пови нна також впли вати на роз ви ток 
про це сів у галузі біз несу й еко но міки та регу лю вати сус пільну думку 
щодо них. Тобто ділова преса має бути сис те мо ут во рю ючим чин ни ком 
наці о наль ного інфор ма цій ного ринку у сфері еко но міки і бізнесу.

Від по відно до цього загаль ними завдан нями, що сто ять перед діло вими 
ЗМІ, є:

– зба лан со ва ність еко но міч них інте ре сів різ них сус піль них груп;
– фор му вання рин ко вої сві до мос ті;
– про па ганда циві лі зо ва ної під при єм ниць кої етики.
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У свою чергу основ ними функ ці ями діло вої преси є:
– ана ліз най важ ли ві ших еко но міч них подій у кра їні та за її межами, 

їх вплив на полі тичне та сус пільне життя;
– ана ліз соці аль них про блем, пов’за них зі змі нами у сфері еко но мі ки;
– до по мога у нала го дженні зв’яз ків із парт не ром;
– по ши рення діло вого досвіду;
– за без пе чення ауди то рії нор ма тив ною інфор ма цією (зако но про екти, 

ука зи);
– вплив на органи влади й управ ління з метою при йн яття рішень;
– фор му вання сус піль ної думки, погля дів чита чів [2].
Ві домо, що мас-ме діа здійс нює два різ ні типи впливу:
– со ці аль ний (не пови нен бути пред ме том про да жу);
– ко мер цій ний (який про да ється через рек ла му).
Кла сична схема для ЗМІ: якісна жур на ліс тика збіль шує соці альну 

впли во вість, що залу чає більше чита чів (гля да чів) і/або збіль шує довіру, 
а це, у свою чергу, залу чає рек ла мо дав ців.

В Укра їні ця модель наразі руй ну є ться. Нині спо сте рі га ється ситу а-
ція, коли масова сві до мість майже сяг нула порогу наси чення інфор ма-
цій ними подраз ни ками і, замість очі ку ва ного полі ти ками сус піль ного 
сом нам бу лізму, маємо або гост рий реак тив ний пси хоз (фізичну агре сію, 
бунт), або ката леп сію (вос кову без вольну подат ли вість) [3].

Проте не можна випус кати з уваги того, що ЗМІ також фор му ють 
смаки людей. А сма ками (як і дум ка ми) легко мані пу лю вати. Біль-
шість людей нині вва жає, що подія від бу лася, якщо про неї повід омили 
ЗМІ. Тобто завдяки ЗМІ будь-які події набу ва ють ста тусу реаль нос ті.

На при клад, 6 жовтня бри танська газета Independent повід омила, що 
кра їни Персь кої затоки за під тримки Китаю, Росії, Япо нії та Фран ції 
пла ну ють від мо ви тися при тор гівлі наф тою від роз ра хун ків у дола рах 
і пере йти до кошика, що вклю чає в себе ієну, євро, юань, золото і нову 
єдину валюту країн затоки [4]. На тлі опуб лі ко ва ної бри тансь кою газе-
тою інфор ма ції курс долара США щодо євро і японсь кої ієни впав до 
річ ного мінімуму.

Так, на тор гах 6 жовтня вдень курс долара щодо ієни впав до рекордно 
низь кої позначки в 87,11 ієни, а курс євро сто совно долара пере ви щив, 
у свою чергу, дво річ ний мак си мум у 1,4842 дол.

Як повід ом ляє аге нтство АР, при чи ною масо вого бажання грав-
ців позбу тися аме ри кансь кої валюти стала саме опуб лі ко вана стаття в
Independent.

Вод но час глава Центро банку Сау дівсь кої Ара вії Аль-Джа сер заявив, 
що повід ом лення Independent є «абсо лютно неко рект ним» і «абсо лютно 
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нічого подіб но го» не обго во рю ва лося Сау дівсь кою Ара вією з іншими 
країнами.

У свою чергу, курс долара США щодо євро зріс на комен та рях Аль-
Джа сера до 1,4725 дол./євро.

В Укра їні тему сві то вої фінан со вої кризи висвіт лює як гро мадсь ко-
по лі тична, так і ділова преса. Нині тільки ліни вий не комен тує цю про-
блему, вва жа ючи себе фахів цем з мак ро еко но міки. При чому ці комен-
тарі досить часто мають нега тив ний харак тер, іноді вико рис то ву ються 
«замов ні» мате рі а ли.

Гро мадсь ко-по лі тична преса, як пра вило, вико нує лише інфор ма тивні 
функ ці ї. Ана лі тич них мате рі а лів, комен та рів фахів ців, яким дові ря ють, 
прак тично немає.

Ді лова преса подає більш глибше роз у міння і висвіт лення цієї про-
блеми. Вона нама га ється про ана лі зу вати гло бальні тен ден ції й оці нити 
рівень загрози, запро шу ючи до цього від о мих фахів ців і екс пер тів. Спе-
ці а лі зо вані ділові видання пода ють інфор ма цію з про фе сій ної точки 
зору, допо ма га ючи біз несу орі єн ту ва тися в сьо го дніш ній ситуації.

Ці ка вою є думка голо вного редак тора The Financial Times у США 
Х. Фрі ланд щодо ролі преси в подо ланні сві то вої фінан со вої кризи, 
а також окре мих питань роботи меді а. 18 березня 2009 р. в Між на род-
ному інсти туті менедж менту в Києві пройшла її від крита лекція.

За сло вами Х. Фрі ланд, «о чі ку вання від і гра ють дуже велику роль під 
час кризи. Хоч нині стало дуже попу ляр ним і серед уря дов ців, і серед 
біз нес ме нів зви ну ва чу вати пресу в еко но міч ній кризі: мов ляв, жур на-
лісти нічого путнь ого не роб лять, погана преса весь час дру кує погані 
новини про еко но мічну ситу а цію, а от якби вони щось пре красне над-
ру ку вали – усі би побігли одразу в крам ниці й купу вали собі нові хати, 
й усе було б пре крас но».

Х. Фрі ланд зазна чила, що нині в Аме риці жур на лісти усві дом лю ють, 
якою важ ли вою стала їхня робота, спря мо вана на з’я су вання при чини 
еко но міч ної кризи та як на неї щодня реа гу ють на фінан со вих рин ках. 
На її думку, для фінан со вого жур на ліста цей період має значно більше 
зна чення, ніж довгі роки, коли нічого над зви чай ного не від бу ва є ть ся.

Оче видно, що медіа є час ти ною еко но міки кра їни, тому їй теж складно 
пере жи вати кризу. Але єдине, що для діло вої преси є плю сом від кризи: 
у них з’яв и лося більше чита чів. Є гост рий сус піль ний інте рес не тільки 
до полі тич них, але й фінан со вих новин.

Не можна не пого ди тися з дум кою, що робота жур на ліс тів поля гає 
в тому, щоб най о б’єк тив ніше висвіт лити події, а також з тим, що жур-
на лісти не пови нні писати, напри клад, що такий-то банк наступ ного 
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тижня може збанк ру ту вати. Їхня робота – писати, що від бу ва ється, на 
базі фак тів і цитат. Те, що є сус піль ний інте рес до фінан со вих новин, 
під тве р джує інфор ма ція Print Media Index (PMI) Regions 2009/1, згідно 
з якою пів річна ауди то рія одного номера «Биз не са» ста но вила 468 осіб 
з 10 тис. опи та них рес пон ден тів, «Конт рак тів» – 273, видань «Дело вая 
сто ли ца» – 321, «Экс перт Укра и ны» – 96 и «Ком пань он» – 196 осіб [5].

Це під тве р джу ють і дані соці о ло гіч ної служби меді а-г рупи «Прес-
ЦЕНТР», яка поси ла ється на дослі дження TNS Ukraine. Якщо порів няти 
кіль кість аудито рії гро мадсь ко-по лі тич них видань з кіль кістю ауди то рії 
щоден ної ділової преси, то остання значно збіль ши лася. Зок рема, ауди-
то рія «Ком мер сан та» зросла на 14  %, «Э ко но ми чес ких извес тий» на 
9  %, газети «Дело» на 1  % (таб л. 1). 

Слід зазна чити, що сьо го дні ділова преса Укра їни пред став лена таким 
чином:

– ді лові кон суль та тивні пері одичні видання;
– га зети (пері оди ка) ого ло шень;
– спе ці а лі зо вані ділові огля до во-ана лі тичні пері одичні видання;
– уні вер сальні огля до во-ана лі тичні ділові тиж не ви ки;
– що денні ділові газети [7].
Біль шість уні вер саль них огля до во-ана лі тич них діло вих тиж не-

ви ків («Біз нес», «Инвест га зе та», «Конт рак ти», «Экс перт Укра и ны») 
у своїй кон те нт-по лі тиці роб лять ставку, в основ ному, на гли бину ана-
лізу порів няно обме же ного кола про блем. Напри клад, у товар ному порт-
фелі інфор ма цій ної групи «Экс перт Укра и на» два видання – одно ймен-
ний діло вий жур нал і глян со вий «Вещь», які роз ра хо вані на най більш 
забез пе че ний про ша рок сере днь ого класу.

За сло вами ген ди рек тора ТОВ «Экс перт Укра и на» І. Анд рю щенко, 
вони сві домо орі єн ту ють свої про дукти на одну ауди то рі ю. Їхні читачі – 
лідери про фе сій них і соці аль них груп, яких, з одного боку, ціка вить 
еко но мічна та полі тична ана лі тика, а з іншого – кате го рія «спо сіб жит-
тя», закла дена в основу кон цеп ції «розум ного глян цю» [8].

Ді лові кон суль та тивні пері одичні видання («Бух гал те рі я» хол дингу 
«Бліц-Ін форм», «Дебет-Кре дит» ВД «Галицькі конт рак ти» тощо) від о-
бра жа ють про це дурні та декла ра тивні знання.

Га зети ого ло шень («Avizo», «Е ксп рес об’ява» тощо) обслу го ву ючи 
насам пе ред дріб ний та серед ній біз нес, допо ма га ють ефек тив ному обігу 
това рів і послуг в еко но мі ці.

Спе ці а лі зо вані ділові огля до во-ана лі тичні пері одичні видання («Газ@
Наф та», «Метал ло Ба за», «Агро перс пек ти ва», тиж не вики «Тер мі нал» 
тощо) при зна чені для чита чів конк рет ної вузь кої спе ці а лі за ці ї.
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Що денні ділові газети («Э ко но ми чес кие извес ти я», «Дело», «Ком-
мер сант Укра и ны» тощо) при зна чені для подачі опе ра тив ної щоден ної 
діло вої інфор ма ці ї.

На думку деяких фахів ців, зок рема гене раль ного дирек тора видав-
ництва «Е ко но мі ка» І. Ля шенка, «у неда ле кому май бу тнь ому сло во спо-
лу чення “ділова пре са” зали шиться в істо рі ї. Межі цього сег мента роз-
ми ва ю ться. В Укра їні, з одного боку, з’яв ля ється все більше про фе сій них 
спе ці а лі зо ва них видань, з іншого – активно роз ви ва ються щоденні 
газети, які опе ра тивно інфор му ють про всі важ ливі події еко но міч ного 
та полі тич ного життя кра їни. Перші пере вер шу ють звичні ділові тиж не-
вики гли би ною та доклад ністю висвіт лення тем, другі – опе ра тив ністю 
подачі інфор ма ці ї» [8].

Ві до мий медіа-кон суль тант М. Вейс берґ також вва жає, що великі влас-
ники і мене джери дедалі більше від мов ля ти муться від діло вої преси. На 
його думку, «укра їнська ділова преса втра тила кон такт з чита чем, вона 
не знає, хто її купу є. Цей кон такт потрібно від но вити. Десять років тому 
все було зро зу міло. Зараз люди змі ни лися, ауди то рія роз ша ру ва лася. 
Ділові видання чита ють сту денти еко но міч них ВНЗ, мене джери сере-
дньої ланки, топи і влас ники біз несу. Запити й очі ку вання цих людей 
від преси кате го рично різ ня ться. Задо воль нити їх усіх – над складне 
завдання. Гадаю, що видання впа да ти муть у край нощі, нама га ю чись 
зро зу міти запити ауди то рії, яка тим часом знову змі ни ться. Щоденні 
ділові газети (“Ком мер сантЪ”, “Дело” і, напевне, ”Э ко но ми чес кие извес-
ти я“) наби ра ти муть сили, витіс ня ючи тиж не вики з пло щини новин» [8].

Во че видь, що роз ви ток діло вої преси поля гає в осво єнні нових інфор-
ма цій них сфер. Будь-яке видання буде успіш ним, якщо пра вильно 
знайде свою ціль ову ауди то рію і дасть їй те, що дійсно її цікавить.
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УДК 021 (477):004 + 027.02 (477):004
Олена ПО РХУ Н, 
мол. наук. спі вроб. НБУ В 

  Органі за ці я  баз даних  для компл ексної автом ат из о ваної 
обро бки і нфо рма ції в інформаці йно-а налітич них 
п ідроз ді лах  біблі от е к

У  ст атті роз гл яда ється  п ит а ння роз р о бк и т а ефек тивно ї органі зації 
баз даних  у конт е к ст і ї х вик ор и ст анн я в інф ормаційно-аналітичних під-
роз д ілах бібліотек. Нав одя ться  основн і  в им оги до створення  еф ект ивної 
 ін фор ма ційно ї б аз и д аних, розгля да ют ься питання проектува нн я 
і нформа ці йних  систем баз даних . Я  к  пр ик лад сист еми б ази даних 
 роз гл яда ється роз роблена у Слу жбі інформаці й но-ан аліти чн ого забез-
печення (СІАЗ )  авт омати чн а система для  збереж ен ня , редагування т а 
 п ошуку с пе ціалізов аної інф ормації.

 Дл я з абезпечення суч асних  п от реб бібл і от е к при ф орм уванн і 
 ін формаці йн ого про ст ору необх ідн а  наявні ст ь компл екс но ї а вт о-
ма т и за ції техно ло гічних процесі в,  евол юц і ї  пос луг та п ер е творень 
в  усіх сфе рах  діяльн ості бібліоте к:  ведення  ка талогів, обробки 
 над ходжень, реєст рації ч и та чів, довідк ов о-бібліогр афічної р об оти та 
 ін.  У   р об оті інф ор ма ц і йно-ан алітичних під р оз ді лі в  бі бліотек голо вну 
р оль в і д іграють  за соб и для  по шу к у, обро бки та збере ження інфо р-
м ац ії , що сьог од н і, в  ум о ва х глоб аль но ї комп’ют ери зації 
суспільства, мають на м еті автом ат изувати в с і процеси в иробниц тв а 
 ін формацій н о-ан ал і тичних  пр одукті в.

К омп лексн а  а вт ом атизо в ан а  обробка інф о рмації з аб ез пе чу є об’є дн а ння 
в є д иний компл екс усіх тех ніч них засо бі в,  н  овітніх технологі й, мето дол огії 
 і  рі зноман іт них проц едур щод о  обробки і нф ормаці ї.  Реалізаці я компл ек с-
н о ї  ав то матиз ованої о бробки інфор мації  є  метою при с тво ренні та 
о рганізації с ис тем  баз дани х.  Завд як и шир ок ом у  спектру  вб удо ваних 
зас обів та набору о перацій, що можуть викор ис то ву вати дан і  систем и 
 при обро бц і,  п  ошуку та збереж енні інформа ції, їх упров адж ення у про-
ц еси роб о т и  організа ці ї  є неза-м інним та необхідн и м.

Система баз  даних – це комп’юте ризована сист ем а збереж енн я одно-
т ип о ви х  записі в. Сам у  ж баз у  даних можна роз гляд ат и як аналог елек-
тр он ної к а рт отеки , тобто схов ище або конт ейнер  для дея кого набору 
 фа йлів д аних, які з анесені в  ко мп’ютер . Кор ис т увачам цієї с истем и 
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над ається м ожлив ість  виконув ати (або  передавати с ис темі  запити на 
 виконан ня) множини р ізних операцій  над так ими файлам и,  н  априк лад:

–  до д авати н ові порожні ф айли у базу д аних; 
– вклю ча т и  нов і дан і в і снуючі ф ай ли ;
– одер жу вати дані з  існуючих  фа й лі в ;
– ви да л ят и дані з існу ю чи х  фа йлів;
 – з мінювати д ан і  в існуючих файлах;
–  вид ал яти файли з бази д ан их . 
Інфор ма ці йні бази даних о рганізації в кл ючають увесь комп л екс 

статис тич них п ок аз ни кі в, які харак те ризуют ь д іяль ність організації 
 в  цілому і її  підроз ді л ів , а також ф ак т ологічний  матеріа л  про всі фактор и,  
які вплив ають на ста н і тен денці ї роз витку о рганіз аці ї.  Так, у  р об оті п ід-
роз ділів  б іб лі отек, пов’язаних і з випус ко м  і нформац ій н о-аналіти чних 
прод укт ів , інфо рм ацією для  з ан есення в б азу даних  можуть  бут и дані 
про від діли п ідр озділу , п  ок азник и к ількості о пу бл і ко ва них стате й  т а 
 іншої аналіт ич ної п родукції у в і дділах  пі дрозділу,  кількість замовників, 
з яким и  с півпра цює під розділ,  до т ог о ж вказу є ться ста ти ст ика ресурсі в, 
що використ ов у єт ьс я,  інфор ма ція про спі вробітни ків ,  щ  о зад іян і 
 у р оботі над п е вним  пр ое ктом,  та  ін .

Між  фі з ичною  базою даних (тобто даними, що реально  збері гаються 
у комп’ютері) та кор и ст увачами  сис теми  іс нує р івень програмного 
забезпечення, який можна називати п о-різно му :  д  ис петчер бази 
даних ( dat abase manager ), сер вер б ази даних (databas e  serve r)  або сис-
т ема управління базами д а них, СУБ Д  (D ataBase Management System – 
D BM S). Усі запити кори стува чів на о держ ання доступу д о баз и  д аних 
обро бляют ься СУБ Д.  Усі засоби д одавання файлів (а б о  т аблиць), вибі-
рк и і о но влення д а них у  цих ф айлах або  таб лицях т акож надає СУБД 
. Осн о вн е  завда ння С УБ Д – над ат и  корис тувач у бази даних можливіст ь 
 пр ацюва т и з н ею ,  н  е заглиб лю ючись в усі  дет алі робот и на р івні апа-
ратног о  за безп еченн я. Тобт о СУБД дає з могу кінцевому  ко ристув ачу 
р оз гл ядати  базу д ани х як об’єкт більш високого р і вня п ор ів няно з апа-
ра тним заб езпеченням,  а  також надає в й ог о  розпор ядж ення  набір о пе ра-
цій, щ  о  в иража ют ьс я  в  термінах мов и висо ко г о  рівня (наприклад,  набір 
о п ер а цій, які м ожна викон увати за допо мо гою  мови  SQ L) . 

Си стеми б а з  даних воло діють х а ра ктерними  пе ре ваг ами від но сн о 
о ргані зо ваної іншим чино м і нф ор мац ії:

– дл я  ба з  даних хара кт е рним  є  од н окр атне вве дення та бага тократне 
в и користання  ін ф ормації , в  в едена і нформація з аст ос овуєтьс я  дл я вирі-
ше ння бага тьох проблем, забе зп еч у ється її  баг а тоцільове і сумісн е 
 ви ко ристан ня;
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– баз и дани х існую т ь  незалеж н о  ві д  конкретних п ри кла дних п р ограм, 
що  забез печує уніфі кацію засобів орга нізації д аних і  не за ле жніст ь 
 при кладни х програ м  від організ ації даних;

– базам д а ни х в ластива стру кт ур о ван ість,  що від о бр а жа є  пе вну 
предметну область; 

–  бази даних д ают ь з могу вста н овити  мін імально необхідни й рівень 
над ли шковості дани х (тобто дані н е дубл юються при їх використанн і 
 рі зн ими кори сту вачам и) ; 

– у  базі даних з абезпеч уєт ься дот рим а ння с тандартів подання  даних, 
що спрощує їх с тв орення т а  обслу го в ування ;

 – у базах д аних  забезпечуєт ьс я  це нтрал ізован е  управління 
 і нф ормац ійним и ресурсам и,  синхронна підт римка даних для  всіх до-
д ат ків, включа юч и  мов и запитів і зас оби захисту.

Ін фор ма ці йн а база  да них має  відповідати таким вимогам:
 – структура б а з и  д аних має допус кати легке роз б иття ї ї на скл ад ові 

част и ни ,  які роз мі щу ються в о кремих вуз лах мере жі ,  з  абе зпечув ати 
прост оту д ос тупу до  б уд ь-якої під б ази, з  ах ист від н ес анк ці он ованого 
дос тупу до тих чи  ін ших даних і вис ок у п родук тив ні сть у робот і 
 з даними; 

– структур а інфо рмацій но ї  бази має заб е зп ечувати  ад екв атніст ь 
змісту зовнішньої ( док ументаль н ої) і  вн ут рішньо ї ( ко мп’ю терної ) 
форми збе реж ення і нформ а ці ї про об’єкти чи про це си ,  з якими п рацює 
в ик она вець; 

– с труктура і нформаційної бази і с хема її роз под і лення  п о вузлах ло-
к ал ьної  об ч ис люв альної мережі має забе зп еч увати  мож ли вість єдин ого 
або одночасного  пр оц есу коре гування д е кількох  о дн ако вих баз  да них , 
що з б ерігаються  у різ них вузлах;

 –  структур а і нформаційно ї бази має  бут и мінім ал ьно над лиш ковою 
і одно часно зручно ю для  ар хівув ання даних.

У теорі ї проек ту в ання і нформ аційних систе м пре дметн у обла ст ь роз-
гля да ют ь у виг ляді трьох подань:

– подання  п ре дме тної  об ласті у том у  вигляді, я  к вона р еально існує ; 
– як  ї ї  с прийма є роз роб ник баз и  д ан их ;
– я к  в она мож е б ут и описана за д опомо гою символів.
У зв’язку з ц и м  пр и формув а нн і архіт ектури с ис т еми баз и д аних 

виділяють три рів ні :
–  зовні шн і й  рівень (р ів ень кори стув ача, логіч ни й ). Він пов’яз аний зі 

спос о бами п о дання даних для  о кр емих корис ту в ачі в;
– вн у трішній рівень ( фі зич ний). Цей рівень пов’язани й з і способами 

збере ження інформації на фізичних  пристроя х; 
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 – ко нцептуальний ріве н ь є проміжни м р ів нем між двома першими.
На з овнішньому  рі вн і база даних подається у т а кому вигля ді , у якому 

її бачит ь  певний  ко р ис ту вач. Напр ик л ад , корис ту вач із від ділу к адрів 
мож е  ро зглядати  б аз у даних як н абір записів з інфо рмацією про від діли 
та співробіт ник і в  і нічого не  знати про записи з і нф ормацією про з а-
м овн иків п род укції, що випускається від ділами.

У кожного користувача є своя власна мова для роботи із СУБД:
– для при кладного програміста це або одна із від омих мов 

програмування (наприклад, PL/I, C++ або Java), або спе ці альна мова, що 
вико рис то ву ється в цій системі;

– для кін це вого корис ту вача це або спе ці альна мова запи тів, або мова 
спе ці аль ного при зна чення, яка може базу ва тися на вико рис танні форм 
та меню, роз роб лена спе ці ально з ура ху ван ням вимог корис ту ва ча.

Мо вою, що під три му ється прак тично всіма існу ю чими сьо го дні сис-
те мами баз даних, є SQL.

Внут рі шнє подання бази даних – це подання на низь кому рівні всієї 
бази даних як бази, яка скла да ється з деякої мно жини екземп ля рів кож-
ного з існу ю чих типів внут рі шніх запи сів (запи сів, що збе рі га ють ся). 
Тобто внут рі шнє подання при пус кає наяв ність нескін чен ного ліній ного 
адрес ного прос тору. Особ ли вості мето дів від о бра ження цього прос тору 
на фізичні при строї збе ре ження знач ною мірою зале жать від опе ра цій-
ної сис теми, що вико рис то ву є ть ся.

Кон цеп ту альне подання – це подання даних у тому вигляді, якими 
вони є насправді, а не в тому, якими їх має роз гля дати корис ту вач у рам-
ках, напри клад, пев ної мови або апа рат ного забез пе чення, що вико-
рис то ву є ться. Кон цеп ту альне подання скла да ється з деякої мно жини 
екземп ля рів кож ного з існу ю чих типів кон цеп ту аль них запи сів. Напри-
клад, воно може скла да тися з набору екземп ля рів запи сів, які міс тять 
інфор ма цію про від діли, набо рів екземп ля рів запи сів, які міс тять інфор-
ма цію про замов ни ків, набору екземп ля рів запи сів, які міс тять інфор-
ма цію про інфор ма цій но-ана лі тичні про дукти, що випус ка ються, тощо. 
На кон цеп ту аль ному рівні буду ється модель пред мет ної області з вико-
рис тан ням кон цеп ту аль ної схеми, що в свою чергу вико рис то вує кон-
цеп ту альну мову визна чення даних. Широко роз по всю дже ною моделлю 
кон цеп ту аль ного рівня є модель «сут ність – зв’я зок» або ER-мо дель (En-
tity Relationship Model).

При побу дові моделі пред мет ної області визна ча ється форма 
подання інфор ма ці ї. Якісне управ ління про це сами опра цю вання 
елект ро нних доку мен тів немож ливе без деталь ної інфор ма ції про них. 
Дані про доку менти опи су ють різні еле менти – як прості, так і складні. 



Кож ний еле мент (об’єкт, явище чи про цес) має певні влас ти вості (атри-
бу ти). Напри клад, доку мент опи су ється обся гом, датою ство рення, має 
назву, тема тику та автора. Від о мості можуть бути різ них рів нів та мати 
складну ієрар хічну струк туру. Дані про автора можуть вклю чати його 
ім’я та адресу, спи сок його пуб лі ка цій тощо. У свою чергу деякі влас ти-
вості можуть ста но вити окре мий еле мент інфор ма ції зі склад ною внут-
рі шньою струк ту ро ю. Окремі еле менти інфор ма ції, які мають власну 
струк туру та влас ти вості, є сут нос тями, а їх влас ти вості – атри бу та ми.

Зв’язки між об’єк тами в моделі «сут ність – зв’я зок» можуть мати тип 
«о дин до одно го», «о дин до бага тьох» або «багато до бага тьох».

Оха рак те ри зу ємо основні етапи, на які роз би ва ється про цес про ек ту-
вання бази даних інфор ма цій ної системи.
Кон цеп ту альне про ек ту вання – збір, ана ліз та реда гу вання вимог до 

даних. Для цього про во дить ся:
– до слі дження пред мет ної області, вивчення її інфор ма цій ної струк-

ту ри;
– ви яв лення всіх фраг мен тів, кож ний з яких харак те ри зу ється подан-

ням корис ту вача, інфор ма цій ними об’єк тами та зв’яз ками між ними, 
про це сами над інфор ма цій ними об’єк та ми;

– мо де лю вання та інтег ра ція всіх подань.
По завер шенню цього етапу буду ється кон цеп ту альна модель, інва рі-

антна струк турі бази даних. Часто вона пода ється у вигляді ER-мо де лі.
 Ло гічне про ек ту вання – пере тво рення вимог до даних у струк тури 

даних. На виході фор му ється СУБ Д-орі єн то вана струк тура бази даних 
та спе ци фи ка ції при клад них про грам. На цьому етапі часто моде лю ють 
бази даних, орі єн тов них на засто су вання до різ них СУБД, та про во дять 
порів няль ний ана ліз моделей.
Фі зичне про ек ту вання – визна чення особ ли вос тей збе ре ження даних, 

мето дів доступу і т. д.
Від мін ність рів нів подання даних на кож ному етапі про ек ту вання 

(табл. 1):
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Таблиця 1
Від мін ність рів нів подання даних на кож ному етапі про ек ту вання

Кон цеп ту аль ний рівень:
– сут нос ті
– ат ри бу ти
– зв’яз ки

По дання даних для ана лі ти ка

Ло гіч ний рівень:
– за пи си
– еле менти даних
– зв’язки між запи са ми

По дання даних для про гра міс та

Фі зич ний рівень:
– гру пу вання даних
– ін дек си
– ме тоди досту пу

По дання даних для адмі ніст ра то ра

Ос нов ним при зна чен ням сис тем баз даних є під тримка роз робки 
та вико нання додат ків баз даних. Тому на висо кому рівні сис тему баз 
даних можна роз гля дати як сис тему, яка скла да ється з двох час тин – 
сер вера та клієнта.

Сер вер – це сама СУБ Д. Він під три мує всі основні функ ції СУБД: 
визна чення даних, мані пу лю вання даними, захист даних, під тримка 
ціліс ності тощо. Зок рема, він надає повну під тримку зов ні шнь ому, 
внут рі шнь ому та кон цеп ту аль ному рівням.

Клі єнти – це різні додатки, які вико ну ються за допо мо гою СУБ Д. Та-
кими є як додатки, напи сані корис ту ва чами, так і вбу до вані додатки, що 
над а ються поста чаль ни ками СУБД.

У зв’язку з поді лом сис теми на ці дві час тини з’яв ля ється мож ли вість 
орга ні зу вати їх роботу на різ них ком п’ю те рах. Тому існує мож ли вість 
орга ні за ції роз по ді ле ної обробки даних. Роз по ді лена обробка при пус-
кає, що окремі ком п’ю тери можуть бути поєд нані деякою кому ні ка-
цій ною мере жею так, щоб вико нання одного завдання обробки даних 
можна було роз по ді лити на декілька ком п’ю те рів цієї мережі.

При кла дом сис теми бази даних для обробки, збе ре ження та пошуку 
інфор ма ції може слу гу вати роз роб лена у Службі інфор ма цій но-ана лі-
тич ного забез пе чення авто ма тична сис тема для збе ре ження, реда гу-
вання та пошуку інфор ма ції про пер со на лії – полі ттех но ло гів, які від-
слід ко ву вали певні полі тичні про цеси в Укра їні, та пар тії, які брали 



участь у пев них подіях в Укра їні. Так, інфор ма ція від би ра лася з різ них 
інфор ма цій них ресур сів про тя гом три ва лого пері оду у від ділі СІАЗ та 
збе рі га лася у мережі. У про цесі роз робки цієї авто ма тич ної сис теми 
була спро ек то вана база даних та сфор мо вана кон цеп ту альна модель, що 
вклю чала такі інфор ма ційні об’єкти (мно жини одно тип них сут нос тей): 
пер сона (полі ттех но лог), стаття, тема (подія, полі тич ний про цес), пар-
ті я. Для кож ного інфор ма цій ного об’єкта були виді лені його атри бути 
та вста нов лені зв’язки з іншими об’єк тами. Роз роб лена сис тема базу ва-
лася на архі тек турі «клі єнт – сер вер», де про гра ма-клі єнт давала змогу 
вво дити нові файли, які міс тили інфор ма цію про пер со на лії та пар тії, 
що збе рі га лися в окре мому ката лозі в мережі, а про гра ма-сер вер давала 
мож ли вість авто ма тично вклю чати нові файли у базу даних, вилу-
чати існу ючі, реда гу вати записи, зане сені у базу даних, та здійс ню вати 
пошук у базі за допо мо гою вбу до ва них у сис тему засо бів: форм та меню, 
що дають змогу сфор му вати SQL-за пит, без знання без  по се ре днь о SQL, 
спе ці аль них про грам них моду лей, що реа лі зу ють пошук доку мента за 
клю чо вими сло вами та пошук у доку менті від по від ного фраг мента. Роз-
роб лена сис тема дає мож ли вість реа лі зу вати роз по ді лену роботу над 
про ек том: вве дення нової інфор ма ції у сис тему вико ну ється за допо мо-
гою про гра ми-клі єнта та може здійс ню ва тися на декіль кох ком п’ю те-
рах декіль кома пра ців ни ками, а без по се реднє напов нення бази даних 
цією інфор ма цією здійс ню ється про гра мою-сер вером, що зна хо диться 
на окре мій машині.

У такій сис темі реа лі зо вана мож ли вість сор ту вання запи сів, перед-
ба чено захист інфор ма ції від несанк ці о но ва ного доступу (вклю чення, 
вилу чення та моди фі ка ція даних у базі здійс нює про гра ма-сер вер, до 
якої має доступ лише адмі ніст ра тор бази даних) та забез пе чу ється ціліс-
ність даних, що конт ро лю ється авто ма тич ною пере вір кою даних при їх 
вклю ченні та вилу ченні із бази.

Список використаної літератури
1. Дейт, К. Дж. Вве де ние в сис темы баз дан ных [Текст] / 

К. Дж. Дейт. – М. : Изда тель с кий дом «Виль ямс», 2005. – 1328 с.
2. Кон ноли, Т., Бегг, К., Стра чан А. Базы дан ных: про ек ти ро ва ние, 

реа ли за ция и соп ро вож де ни е. Тео рия и прак тика [Текст] / Т. Кон ноли, 
К. Бегг, А. Стра чан. – М. : Изда тель с кий дом «Виль ямс», 2000. – 1120 с.

3. Сис темы управ ле ния базами дан ных и базами зна ний [Текст] / под 
ред. А. Н. На у мо ва. – М. : Фина нсы и ста тис тика, 1991. – 352 с.

4. Ти ори, Т., Фрай, Дж. Про ек ти ро ва ние струк тур баз дан ных [Текст] 
: в 2 т. / Т. Ти ори, Дж. Фрай. – М. : Мир, 1985. – Т. 1. – 280 с.



292

УДК 328 : 004
Наталія АКСЬ О НОВА,
наук. співроб. НБУВ

Між на род ний досвід упро ва дження елект ро нного 
уряду як ефек тив ного меха нізму вдос ко на лен ня 
ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них потреб насе лен ня

У статті роз гля да ється роль упро ва дження елект ро нного уря ду вання та 
вплив на під ви щення ефек тив ності діяль ності дер жав них орга нів влади, під ви-
щення якості послуг, що над а ються цими струк ту рами, етапи реа лі за ції та при-
клади між на род ного досвіду щодо впро ва дження най кра щих прак тик тех но ло гій 
елект ро нного уряду.

За минулі деся ти річчя нако пи чено різ но ма ніт ний між на род ний 
досвід з про блем упро ва дження елект ро нного уряду.

Елект ро нний уряд – це кон цеп ція здійс нення дер жав ного управ ління, 
влас тива інфор ма цій ному сус піль ству, та ком плексна інфор ма цій но-
ко м п’ю терна сис тема елект ро нного доку мен то обі гу.

Роз роб ля ючи та впро ва джу ючи наці о нальні про екти елект ро нного 
уряду, багато дер жав орі єн ту ються на прин ципи Декла ра ції «Побу дови 
інфор ма цій ного сус піль ства як гло баль ного завдання нового тися чо-
літ тя», сус піль ства від кри того «для всіх і спря мо ва ного на роз ви ток, 
у якому кож ний міг би ство рю вати інфор ма цію та знання, мати до них 
доступ, корис ту ва тися і обмі ню ва тися ними, щоб над ати окре мим осо-
бам, гро ма дам і наро дам мож ли вість повною мірою реа лі зу вати свій 
потен ці ал» [7]. Декла ра ція при йн ята в Женеві (2003 р.), на Все світ ній 
зустрічі на вищому рівні з питань інфор ма цій ного сус піль ст ва.

Згідно з визна чен ням Євро пейсь кої комі сії, елект ро нний уряд – це вико-
рис то ву вання в дер жав них струк ту рах інфор ма цій но-те ле ко му ні ка цій них 
тех но ло гій для здійс нення модер ні за ції струк тур дер жав ного управ ління, 
удо ско на лення між ві дом чого інфор ма цій ного забез пе чення, фор му вання 
у держс луж бов ців нави чок, спря мо ва них на поліп шення функ ці о ну вання 
держ струк тур і під ви щення рівня послуг, що ними над а ю ть ся.

Упро ва дження елект ро нного уряду як ефек тив ної тех но ло гії елект-
ро нного доку мен то обігу полег шує спіл ку вання орга нів влади з біз-
нес-ст рук ту рами, гро мадсь кими орга ні за ці ями, гро ма дя нами для на-
д ання необ хід ної інфор ма ції, адмі ніст ра тив них послуг в опе ра тив ному 
режимі (подання подат ко вих декла ра цій, голо су вання, отри мання копій 
різ но ма ніт них сві доцтв, сплата кому наль них послуг, пошук роботи, 
реєст ра ція нових ком па ній, онов лення ліцен зій тощо.
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Елект ро нний уряд – це склад ний ком плекс, що базу ється на новіт-
ніх інфор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гіях (ІКТ), охоп лює всі рівні 
дер жав ної зако но дав чої та вико нав чої влади, еле менти інфра струк тури 
й забез пе чує єдине інфор ма ційне сере до вище для вза є мо дії між орга-
нами управ ління дер жа вою, гро ма дя нами та суб’єк тами комер цій ної 
діяль ності, що реа лі зу ється у трьох напря мах вза є мо дії:

– G2 B/B2 G (дер жа ва – біз нес/біз нес – дер жа ва);
– G2 G (дер жа ва – дер жа ва);
– G2 C/С2 G (дер жа ва – гро ма дя ни/гро ма дя ни – дер жа ва).
Оскільки впро ва дження про ек тів елект ро нного уряду без по се ре днь о 

пов’я зано з вико рис тан ням висо ких інфор ма цій них тех но ло гій, акту аль-
ність вивчення між на род ного досвіду, питань кон цеп ції, ета пів реа лі-
за ції та мето дич них оці нок, що визна ча ють ефек тив ність дер жав ного 
управ ління, при вер тає увагу вче них та дослід ни ків: О. Ба ра нова [3], 
О. Го ло буць кого [2], А. Чу гу нова [10], С. Шлях ті ної [4], С. Чу бу ко вої та 
В. Ель кіна [1].

Як під крес лює у своїх стат тях О. Ба ра нов, необ хід ною умо вою пере-
ходу до елект ро нного уряду є широка інфор ма ти за ція всіх про це сів 
у зви чай ній діяль ності мініс терств, від ом ств, міс це вих орга нів вико нав-
чої влади, при чому як внут рі шніх, так і зов ніш ніх [3].

Ви вча ючи зару біж ний досвід елект ро нного уряду, С. Чу бу кова та 
В. Ель кін [1], від зна ча ють, що про грами впро ва дження елект ро нного 
уряду в бага тьох дер жа вах насам перед спря мо вані на під ви щення ефек-
тив ності діяль ності дер жави заг ал о м. 

З а визн ач енням Євр о пе йсь кої ком іс ії ,  основним и  показниками 
 під вищення ефек тивності діял ьно сті дер жорг анів та п ол іпше ння якості 
послуг ,  що на- д аютьс я в резул ьтаті упро вадження техноло гій е лек тр он-
ног о уряду, є такі  по каз ни ки:

– зм енш ення час у  обс лугов ув ання т а  е кономі я матеріаль них ресу р-
с і в; 

–  роз ширення набору  держа вни х посл уг ;
– звіл ь не ння держ сл уж бо вців від  вик онанн я  ру т и нної  роботи ;
– можливі сть ціло до бо в ого отриманн я а дміністр ат ивних пос л уг ; 
– з н иження а дм і ністратив ни х бар’є рів ;
– п ідвищ ення  ефект ив но ст і  д іяльн ост і  держор г а нів;
– по ліп ше ння пока зн ик а зад ово леност і  послугами клієнтів;
– заб езп ечення в ільного  досту п у  г ромадян д о інформац ії ; 
– с творення є ди ного «п ункту контакту»  г  ромадян  з  дер жавними 

структ урами;
–  в ідк ритість та прозо рі сть діяль ност і о рг ані в влади;
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– зменше ння коруп ц і ї  в органах  вл ад и;
– заб ез печенн я умо в  дл я р озвитку  електр он ної  демок рат ії.
Екон омія часу  дос я гається завдяки  від сутно ст і п отреби  відвідувати 

інстан-ці ї  – будь-яка пос луга над ається  в  онлайні . Підвищ ення я ко сті 
послуг в ід б увається з а рах ун о к  процесів  автомат изації  зб ору, обр обки 
та видач і інф ор ма ції, а  т акож зміни п ри нципу  над ання пос луг,  коли 
інтереси  клі єнтів, що о пла чують пос луг и , ставляться  вище, ніж від о-
мс тв. 

Ряд д ослідж ень під тверджує , що впрова дж ення електр он ного уряду 
може дійсн о  поліпшити результативність роботи держорган ів . 

З а  д аними M ic rosoft  Go vernm ent L ead ers F or u m, на бюрократичну 
тяганину в Є вр опі витрачається щорічно 484 млрд дол., а в США – 
 б лизько 8 43  м лрд [ 4]. У 2008 р.  Білий дім уперше в и пустив без паперовий 
бюдже т, так  званий e-b ud get, з  б ерігши при цьому 20 т паперу. Замість 
паперової версії, на сайті White Hous e ( h ttp:// ww w .whitehouse.gov/o mb/
bu dge t/ Overview )  досту пна елект ронна версія для к ожного  ох очого 
прочитат и.  За  твердж ен ня м ф ахівці в, це  да сть  зм огу заоща дити  в най-
бл ижчі п'ять років близ ько 1 млн д ол .

П роцес ф орм ув ання т а впров адж ення е лек тронн ого у р яду до-
вг остроко вий, склад ає т ьс я з кількох  етапів, згідно  з  к ла с ифікацією Є вр-
о пейської  комісії х аракт ер из у ється п ос лід овністю  таких етапів :

– інфор мац ій ний (озн ачає  20  % в еб-пр исутності)  – опера ти вн а 
 п рисут ність  уряду перева жн о  скла дається з о фіційно г о  веб-сайту 
і п ер едбачає    розміще ння інф о рм ації про роботу ( законодавч і  а кт и, 
постано в и,  розпорядж енн я) ,  н евелик у взаєм одію з громадянами; зв’язку 
з м іністерств ами н е існує; баг ато щ о з  інформації не о новлює т ься;

– і нт е рактивни й однос то ронній (4 0  %) –  ур я д  заб езпечує д оступ до 
 і нформа ції , яка легкодос туп на  (це  електро нні форм и д окумент ів , звітів, 
законів  і п равил, інф ор ма ц ійні бюлет ені , їх можна роз др у ку ва т и, але 
від правити можна тільки т рад иц ійним способом, а не через  Ін т ер не т); 

– інте р активний двостор он ній (60    %) – в зає модію ч ий , на цій стадії 
уряд над а є  онлай но в і  послуги ,  як, наприк лад, заван тажувані форми для 
 сплати п одатку, з  аб е зпе чується можливість  за тр ебу вати та о держати 
 ін фо рмацію електронною поштою,  брати участ ь  в  онлайнов и х  фо румах ;

– т ра нзакці йний (80  %) –  у до сконалю єт ьс я взаєм од і я « грома д янин 
та уря д» .  Над аєт ься можл ив і ст ь гром адя на м здійсню ват и фіна нс о в і 
операці ї  з  д ержавн ими  устано вами ( продо вж е ння терм іну дії  ліц ензії , 
подання податкових  д ек л арацій, отримання свід оцтва про н ароджен-
н я,  пас порта, а т  а ко ж інші п о ді бн і опера тивні пос лу г и на зразок «G2 
C/С2  G» );
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– про ак ти вний ( 10 0  %  )  – уряд н ад а є гром адя нам і к омерційним 
с трукту рам інте гр ов а ни й ком плекс держ а вних  послуг на основі 
об’єднано ї  взаємо ді ю чої міжв ідо мчої інфра с трукт ур и .

 Це н айв ищий  рі ве н ь опе ративного над ання інформа ці йн и х  по слуг, 
я  кий, окрі м  ст у пеня п р он икненн я  І нт ерн ету в  к раїну, харак те ри зу ється 
н а явністю таких  умов і зв’яз к ів :

 – гор из он тальні зв’язки ( мі жвідомча взаємо дія інформ ац ій них сист-
е м);

– вертикальні зв’язк и (між центральними т а м іс ц евими  ор г анами вла-
д и ); 

–  наявність  і нфр а с труктури (о пе р ат ивна сум іс ність); 
– наяв ні сть уря д ових порта лі в; 
 –  комп’ют ерна грамотн іст ь  де ржслу жб ов ці в; 
 – партнерство  мі ж заці к ав ле н ими особами (у рядом, при ватни м 

сектором, ака де м іч ними устано в ам и,  громадсь кими організац ія м и та 
громад янс ьким  суспіль ст вом).

До того ж цей рівень характеризується виріш ен ням таких п и тань, як:
– с тандарт из ація та  ідентиф ік а ці я  да них;
– зах ист інформації; 
– забез печ ення вільног о  досту п у громадян до інформації;
– зміни в  за конодав с тві.
Найважл ив ішими для цього рівня є при нц ипи від кр ит ості, «єди-

 н ог о вікна»  (Government Gateways), і  зво рот ног о зв’я зк у. На їх осн ові с тво-
рюються умов и для зал учення гром адян до електронної участі (e-par-
ticipation) і двостороннього діалогу, які під тримуються і заохочуються 
урядом у процесі ухвалення управ лінсь ких рішень.

Перші роз робки кон цеп ції та впро ва дження елект ро нного уряду 
були роз по чаті та здійс нені у США на основі тех но ло гій елект ро нної 
комер ції (е-business) та елект ро нної кор по ра ції (e-сorporation), вико рис-
тання яких спри яло під ви щенню ефек тив ності дер жав ного управ ління 
[8]. У 1993 р. уряд США ство рив робочу групу з питань інфор ма цій ної 
інфра струк тури і запро по ну вав гро мадсь кості допо відь про плани роз-
витку цієї струк тури, зро бивши її голо вним пріо ри те том своєї полі тики. 
Уве де ний у 2000 році уря до вий пор тал FirstGov (www.  fi rstgov.  gov )  
об’єднав  по на д  27 млн стор інок інф ормації , що зберіга лися на 20 тис . 
 са йтах  ур яду С ША ,  з метою біль ш ефек тивнішого п ош уку інфор мації 
т а  н ад ання послуг від повідно до потреб кори стувачів. Сайт  на сьогодні 
як такий не існує, але офіційний сай т уряду U SA.gov (http://w w w.usa.
gov)  увібрав у себе всі напрац юв ання, апр об овані на FirstGov [9].  З гі дно 
з  прогнозам и For re s ter Research, кіль кі сть  американських сім ей ,  щ  о 
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здійснюють онлайн оплату р ахунків, до 20 14 р. збіль шиться д о 6 3 млн 
п ор івн ян о з 48 м л н   у 2008 р  . 

П оліт ик а перет вор ення державного управління  у  Великоб р и та нії 
окреслена в дов го с троковій програмі « “Біла  книга” про  британсь кий 
електро нн и й  ур яд», даючи гар антію створ ення к р ащ ого життя  для 
народу та  бізнес у:   «Модернізація уряд у озн ачає ств ор ення в певненості 
в тому,  щ  о як пересічні  гр ом адян и, так і під пр иємці можут ь роз-
рах о в увати  н а т е ,  що їхні інтереси вра хов ув атимуть с я у першу ч ер-
гу . Це озна чає справжнє  па ртн ерств о між  т им и, хто забез печує 
служби (пост а ч ал ьн ики),  і тими , хто корист уєт ьс я цими службами. 
Л  юди  стають дедалі  н етерплячішими ,  коли  ст ик ают ься з бар’є рами 
на шлях у до е фективної і з ручної  сл ужби, а зат ри мка від бу ва єт ься 
через неефект и вн у орга нізаці ю  ур яд у.  Вони (спожив а чі) не повинні 
турб уватис я про т е,  яка час тина уряду  відпо відальна за це. Слу жби 
та програми  по ви нн і  бути дове д ені до люд е й не тільки резуль та т ив-
н о та ефективно ,  а ле й від по ві дально т а зручно для взаємодії» [12]. 
Статистичний від діл центрального  урядо вого сайт у  Direc tgo v (h ttp : //
www .d  i rect.gov .u  k), що надає понад 8 0  %   свої х  п ос лу г в режимі онлайну, 
п ротягом вересня 2009 р. з аф ікс ував нас тупні показни ки : відвідування – 
 12 52 9 5 6 5;  унікаль них користувачів – 4 011 8 23 ;  отрим ання копій –
48 48 6  97 4.

Є вр опейські ініціатив и означені  в п рограмі  «Е ле ктронна Європа (19 99 – 
2  0 10 рр.)» , де  осн овною метою є с прияння  зр останню дові р и  гр омадя н 
д о держави т а зміцне ння соціал ьн ого п артне рс тва. Вирі шуючи п и та ння 
над ання біль ш д ешево го ,  ш  вид кого т а  безпечного доступу до урядо ви х 
 ве б-сай т ів , Є  вро пейська комі сія при ді ля є  особливу увагу забезпеченню 
інформаційних потреб до дже ре л знань людей з  обмежен ими можли во-
стя ми.  З цією метою  і ні ційован і прое кти «Дизайн для всіх » ( Design  for 
 All), що об’єдну ють ряд техн ол огій, вкл ю чаючи р о зп і зн а вання м о в и та   
систему Бра йл я .

А ктивн у  уч а ст ь в ана літи чній  пі дт р имці, о  цінці та визнач енні 
 крите ріїв  оцінки е фек тивності е лектронного  уряду, виробленні 
рекомендацій,  вивченні позитивного дос віду надає міжнаро дна 
Організ ація екон ом іч ного  сп і вробітництва т а роз витку (ОЕСР), до якої 
 в ходят ь 30 д  ержав, б  ільшіс т ь  з  я ких держ ави Є С.  У  2001 р.  ОЕСР роз-
роб ила ш ирокомас шта бний проект  E-Gove rnment», осн овна мета я к-
ого –  а н аліз  можливос тей використ а ння нові тн і х  ІКТ у держ а вн ом у 
упр а влінні , а також д ослідженн я в пливу реф орм у  сфері елект ронного 
 уп ра влі ння на під в ищ ення  ек оно мічного та с оц і ал ь ного рівня роз витку 
держав. Для визначенн я  рі вн я р озвитку (зріл ост і) елек тр он ного уряду 
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 викорис то ву єт ьс я  інд екс готов ності ( E-governm en t Rea di n ess Index ),  
що роз р а хо ву єт ься О ОН  на підс таві  роз ви нутості веб-п ослуг,  т  ел е ко-
мунікац ійної інфра с тр ук тури та ступеня готовності громадян кор и-
стуватися і нф о рм ац ійними  по сл угами. За даними анал і ти чного огляду 
ООН,   опублі к ов а ного у  2008 р. , до топ-1 0 увійшли к раїни з в ис ок оро-
зв ин утою еко номік ою : Швеці я , Данія, Норвегі я, США, Н ід ерлан-
д и , Республіка К о ре я,  Кана да,  Авст ралія,  Фран ці я та  Ве ликобританія. 
Україна посіла 41 місце серед 192 країн.

За інш им и  оц інками, підг о то вленим и  д ос лідниками  У ніверситету В а-
с еда (огля д 200 9  WASEDA   University e-Governm en t  R ankin g) в коорд и-
нації з міжна ро дними е кспертами ( Всесвіт ні й  бан к,  Міжнаро дний союз 
елек тро зв’язк у, ОЕСР,  АТЕ С), уперше лід ирує  Сін га пур, д  алі США , 
 Швеція, Вел и кобрита н і я,  Японія, Корея, К  ан ада, Тайвань, Ф  ін лянді я,  
Італі я та Німеч чина. 

Я кщо р озглядати  ет апи в провадж ення проектів електронного уряду 
в Сінгапурі, то впродовж минулих десятиріч було реалізовано цілий ряд 
національних програм: Civil Service Computerisation Programme (1980–
1999) ; e-Gove rn m ent Act ion Plan (2 0 00–2003);  e-G overnm ent Action Pla-
n I I (200 3–2  006), з над анням більше ніж 160 0  урядови х серв і сі в у реж-
им і  онлайн. На даному етапі  вт ілюється про ект iGo v 20 10 » ( h ttp://www.
igov.gov.sg), одним  з головних завдань якого є  підвищення обізнанос т і 
всі х к ат ег о рій гром адя н у галузі е ле ктронного діалогу з урядо в ими слу-
жбами, що  набли жає до викон ання о фі ці йно зазна ченої сін га п урським 
 урядом мети –  «бути  провідним  е-уря дом, щ об  кр аще обс лу гов увати 
країну в у мо вах ц ифр ової еко но м ік и» [5].

На сьогодні  ба гато країн акти вн о р еалізуют ь  про екти  ел ект рон ного 
уряду « є дин ого вікн а»  ( Go ve rn m en t Gat e ways), у деяки х дер ж авах 
рівень р озвитку не виходить за р амк и і нтерак ти вної веб-п р ис утності 
(у р ядових п ор талів),  в і нши х г остро  ст ої т ь проб лема дос т упу до тел ек-
о мун ікацій них  мереж,  вкл юч аючи І нт е рн ет. 

Вир іш е ння проб лем інфо рмаці й но ї нері вно сті, подо л анн я бар’є рів 
в іль ног о  дос тупу до інф орм ації (знань ),  що з адовол ьн я ють потр еби 
насел ення в п ід вищенні інтелектуа л ьн ог о , освітнь ог о , загал ьнокуль -
т ур ног о  р ів н я, є надз ви ча йно важ ли вим к р ит е рієм ство р ення умо в  для 
заохочення г р омадян д о  в заємоді ї  т а  уча сті в  пр оц е сах держ ав о тво-
рення.

Зарубіжний  до свід  свідчит ь , щ  о  досягненн я ефек ти вних р езульт а тів 
 р еформуванн я державних струк тур стал о  м ож ливим  з ав дяки викор-
и станню інте лектуал ьн о-і нф ор маційн и х рес ур с ів , я кі  від об ра ж ають 
досяг не ння наук и,  освіти , к  ультури й інши х сфер діяль ності 
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і  ма те ріалізуют ься в науко во-тех ні чній  лі терат ур і, наук о во-дослід-
ни х  роз робка х, роз пор яд чих і  но рм ат ив ни х доку ме нт а х, інфор ма цій-
но-анал іт ич них мате р іалах т ощо [11] , що  зб е рі гаю ться  в  біб ліотек а х,  
а також н алагодженню партн е рства  мі ж  в ладою  т а інформ а ційно-а на-
літич ними с л ужбами .

 Як свідчит ь  пр а ктика с п ів роб ітництва  Служби інфо рм ац ійн о-
аналіт и чного забе зп еч ення  ор га нів  дер жавної влади (СІАЗ)  з владними 
с труктурами, задово лення  по тр е б  у над анн і кваліфіко ва ного аналіти-
чно-інформаційног о  матері алу з р ізних дже рел є інтел ек ту ал ьн о-інфор-
м ац ійним л а нц югом між базою знань про оцінку діяльності владних 
структур різн им и  ка тегоріями  г ромадян та  о пе ративним реагуванням 
на події, що від буваються в країні, для при йня ття високоефективних 
управ лінських рішень,  с пр ямова них на при скорення процесів 
упровадження електронного урядування.
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УДК 027.081 : 34
Наталія ІВАНОВА,
 мо л . наук . співроб. НБУВ

Діяль ність інфор маційн о-а налітич н и х  центрів 
з дослідж е нн я  п р авових  п роц есів на  тер иторі ї СНД

 Стаття п р ис вячен а  ак ту альні й т ем атиці п о рівняльних д о сл іджень п р ав ови х 
п ро це сів у краї на х  СНД , щ о  проводя ться інформа ц ійно-аналітич ни м и  центр ами , 
зок рема  н а  базі наук ових бібліот ек.  Роз гл ян ут о осно вн і напр ями цієї  д іяльності, 
а т а ко ж спектр п роблем на шляху реа лі з ації п оді бних прое кт ів .

А кту ал ьність  ви вчення різ них процесів  і яви щ,  що в і дбува-
ються на теренах С НД, з ура хув анням їх урегульов ано ст і п равом 
з ро стає на суч а сн ому етап і р озвитк у  Українс ької держ ави та 
 сус пільст ва .  З  ве рн ення д о  досв і д у інши х  країн о бумов лено нагаль-
ним и потр ебами склад них і суперечл ивих соці ально-е ко номічни х 
та пол іт ико-пра во вих про це сів в У кр а їн і.  Д ля їх  на лежн о г о забез-
п ечення  важли вим  є узаг ал ьнення  досвіду  пр ийнятт я право вих рішен ь 
у різни х сфе ра х  країна м и,  я кі мають с хожі темпи роз вит ку . Досл ідження 
історик о-пра- в ових п ро ц есів у країнах СНД   з а роки неза ле жн ості дають 
значний м ате ріал для визна чення  нап ря мі в удос конал е ння орган і за ції 
та д і яльності сучасних о рг анів влади  в Украї ні .

Питанням порівняльног о  пр ав ознавства п р иділяє увагу дедалі 
б ільше коло  в че них в Укра їні т а  ін ши х п острадянс ьк и х  держава х. 
Початок одному з  осн овних аспек тів п ор івняльного прав о знавства – 
к омпле к сн ому в ивченн ю  п ра во во ї карт и  суча с н ого світ у – п ок лали 
юрид и чн і прац і  в ід ом ого фран цузьк ого вче ного Р. Да вид а. Сис те ма -
т изації  зн ань у  сф ер і теорі ї  п ор ів няльного пра в о знавства та її подальшій 
р о зр обці п ри д іляється  увага в пра цях заслуж ен ого діяча  на ук и  РФ, 
докт ора  ю р идичних наук  Ю. А. Тих ом ирова.  Інститут  д е рж ави і права 
ім. В. М. Ко рець ког о Н АН  У кр аїни з 2 001 р.  п  очав реал і зацію наук о -
ви х,  н  ауков о-ор ган із аційних  т а видавничи х програм –  розробку й в ида-
нн я  серії  до в іднико вої і мон ографі чної літер атур и «Енциклопедія 
 порівнял ьн ого пра во зн авства »,  спеціалі зованог о ж ур налу «Порів няльн-
о-правов і  дослідж ення», п р оведення міжнарод них  наукових  с ем інарі в 
 «П о рів няльн е п равозн ав с тво: суч ас ни й стан і п ерс пективи р озвит-
к у» , ство рення У країнськ о ї  ас оціації порівня л ьного  правоз н ав ства 
т а ін. Прот е н а сьогодні н ем а є  компле к сного д ос лідження,  при-
св я ченого порівняль ному аналіз у  процесів  становл ення націо-
нального закон ода вс тва в краї нах СНД .
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Пізнання  проц е сів заг аль но пр авовог о роз в итку  cьогодн і стал о 
 гл обальн и м  з авданням  для всіх  країн і світової спільноти . Більшіс т ь 
дер жа в  підт римують зближ ення р і зн и х п ра в ов и х систе м. Зрос тає інте-
рес до в ив че ння й взаємного  ви корис тання д освіду роз витку націо-
наль них  зак онода вс тв ,  обмін у  п ра во вою інф ор мацією та науковими 
і д еями. З кож ним р око м  си ст еми права  ро зв и ваються та опти мізу-
ються.  Часто переход ят ь  в  іншу я кісну форм у. Для того щоб впли-
вати н а  процес  ро звитку  прав а,  треба дослі джуват и  но в і факт и, події, 
вза єм озв’язк и в суспіл ь ному житті . Посиленн я  впл иву глоб аль ни х 
 тенден цій з умовлює ту обста вину,  що в  су ча сних умовах не  мо жна о б-
м е жу ва тис я т іл ьк и своїм  внут рі шньодер жа вним правом , дуж е  ва жл иво 
вра хо ву ва т и досві д  і практику  і нших кра їн . Для У кр а їн и в процесі т в-
орення незалежної нац іо нальної п р авової сис т еми та її адапта ції д о 
с оціал ьн о-по л ітичних  і  ек оно міч них умо в,  що постійн о онов л юю ть-
с я, при нц иповог о  зн аченн я  н аб ува є досв ід,  н  ако пичений інш ими к р-
аї нами в  ре зул ьтаті  ро зв’язанн я  аналогіч них завд ань . При  ор га нах 
в лади та в н ау к ових устан ова х з’яв л яю ть с я спе ціаліз ов ані під ро зді-
ли , я кі займаються фун дамен тал ьним и та  пр и кл ад ними порі вняль-
н о-правовими дослідж еннями. Д  іял ьніст ь  у  сфері моніт ор и нг у 
 різноманітних  пра во вих явищ пров од ять інформаційн о-а на лі т ичні ц ен-
три на базі н аук ових  біб лі отек, спр и яючи  тим самим у дос конале нн ю 
закон од авчої, правоз астосов чо ї  д іяльнос ті,  а також д іял ьності  у с ф ері 
право во г о і нформува ння , інформ аційної п ід тримки бізнесу, п  ідвищенн я 
 пр а вової кул ьтур и,  а також подол ання прав ового ніг ілізму.
О сн овним при зн а ченням д іяль но ст і таки х інформ а ці йн о-аналі-

тичних центрів  у сфер і дослідження націо наль них п ра во вих 
с истем у ц і ло му  є вивче нн я досв іду перен есення н а  на ці ональний 
 ґрунт  і застосув ання на  практиці  пр авових рішень у р і зн ома-
нітних гал у зях при вра ху ванні на-ц іон ал ьних особливос те й  і з бе-
реженн і  п ра во ви х т радиц ій . Мет о ю так о ї  діяльності є н ада ння і н-
ф ормаційної п ід тр имки при  виробле нн і  у пра влі нс ьких р ішень органами 
влади в сіх рівні в. Анал і зуючи та узаг альнюючи досвід право зас то су-
вання най біль ш близ ької до У країни з а  ор г анізацією правової д іяль-
н ост і  групи  д ер жав, а саме  країн СНД,  можна виз на чит и опти-
мальні н апрями вдоскона ле ння право во ї бази на  шляху її 
 п од аль шого роз в итку. В  ивчення цього  пи та ння зумо вле-
н о  п рискоре ни м формуван ня м в У країні нових галузей та і н-
стит уті в права і  законо д авства.  Інтенсиф і ку ється закон о тв орча д іяль-
 ніс ть,  з  більш ує ться кіль кість ратифіко в аних  Україною міжнарод но-
пр авових актів,  які  вх о дя т ь до сис теми п р ава Украї н и,  щ  о  с пр и чиняє 
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 необхідніст ь  співвіднос ит и с воє право та зако но давство з  міжнар од ним 
п ра вом, р  оль якого  не ухильно з ростає . В  ід мі нності в  підходах  д о 
ф ормув анн я правової бази , до форм,  м  етодів,  при нципів з ак ріп лення 
конк ре тни х  інстит утів права м о жуть спри ч ин ити ряд н ез руч носте й 
 державам на м іж на род ному р ів н і. У ц ьому кон т ексті дослідження р із-
них систем  п рава дає мож лив ість н а  на ук ові й  основі  в изн ачити пози-
ції д ержав і  знайти  к о мп р омісни й варі ан т.  У  сучасн ому світі з його 
н ар остаючим в за ємозв’яз ком і взаємо залежніст ю  дер жав, їх  е кономі к, 
з роз ширенням від носин і обмінів між ними дедалі більше зростають 
процеси «правової інтеграції» внаслідок загострення потреби у схожих 
правових прин ципах, рішеннях і роз ширенні поля узгодженого 
правового розвитку.

Інформаційно-аналітична робота у сфері моніторингу роз витку 
права в країнах СНД є досить інформаційномісткою. Вона потребує 
організаційного оформлення і спеціалізації згідно з функціями збору, 
накопичення, обробки, видачі, аналізу і реалізації інформації на користь 
під готовки варіантів рішень на різних рів нях. Резуль та том такої 
роботи є вияв лення пози тив ного та нега тив ного пра во твор чого та 
пра во за сто сов ного досвіду, зок рема, неефек тив ності норм права, 
що регу лю ють питання з ана ло гіч них укра ї нсь ким про блем. Кра-
їни СНД мають багато спіль ного в про цесі роз витку наці о наль ного 
права. При цьому суперечності у фор му ванні пра во сві до мості залеж но 
від пере ва жання захід них чи схід них еле мен тів куль тури, кон фе сій ної 
орі єн та ції та інших істо рич них чин ни ків про сте жу ються як в укра їн-
ців, так і в бага тьох інших наро дів пост ра дянсь кого прос тору. Про яви 
гло ба лі за ції зло чин ності, зок рема в еко но міч ній сфері, схо жість зло-
чин них схем, що реа лі зу ються на тери то рії СНД, можуть бути змен-
шені завдяки уза галь ненню набу того досвіду з даного напряму. Його 
вико рис тання в нау ко вій, зако но дав чій та прак тич ній діяль ності є дуже 
акту аль ним та своє час ним.

Ро бота в галузі моде лю вання роз витку пра во вих про це сів різ ною 
мірою охоп лює такі напрями інфор ма цій ної діяль ності, які умовно 
можна роз ді лити на сис тем ний роз гляд пред мет ної галузі дослі джень 
та роз робку інте лек ту аль них екс перт них оцінок.
У про цесі пошуку і дослі дження загаль них і особ ли вих еле мен тів 

дер жав ного ладу, спіль ного і від мін ного між полі ти ко-пра во вими 
інсти ту тами, уста но вами та про це ду рами, їх пере ва гами і недо лі-
ками, умо вами, у яких вони про яв ля ють себе, інфор ма цій но-ана лі-
тичні центри вико рис то ву ють як пер винні дже рела інфор ма ції, так 
і власні ноу-ха у. Зок рема, впро ва дження опе ра тив ної сис теми уза галь-
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нення нової інфор ма ції, що з’яв ля ється в гло баль ному інфор ма цій ному 
прос торі; фор му вання ана лі тич них мате рі а лів огля до вого харак теру, 
що пред став ля ють фонди нау ко вих біб лі о тек з пра во вих питань; ана-
ліз гро мадсь кої думки сто совно пра во твор чої діяль ності. У цьому кон-
тексті варто від зна чити спільну діяль ність Служби інфор ма цій но-
ана лі тич ного забез пе чення орга нів дер жав ної влади (СІАЗ) НБУВ 
та Депар та менту кор по ра тив ної без пеки Укра ї нсь кого союзу про мис-
лов ців та під при єм ців, резуль та том якої є вироб лення таких інфор ма-
цій них про дук тів, як бюлетені пра во вої інфор ма ції «Э ко но ми чес кая 
без о пас ность в доку мен тах cтран СНГ», «Мони то ринг анти кри зис ного 
зако но да тель ства стран СНГ» та огляд мате рі а лів ЗМІ «Без пека під при-
єм ницт ва».

Впро ва дження в прак тику діяль ності інфор ма цій но-ана лі тич них 
центрів сис тем пра во вого моні то рингу надає мож ли вість опе ра тивно 
і досто вірно оці нити сту пінь впливу дії явищ пра во вого харак теру, 
пра во вих колі зій на гро мадсь кість, спрог но зу вати зміни сус піль них 
настроїв під впли вом даних явищ і вжити пре вен тив них захо дів з нейт-
ра лі за ції про блем пра во вої пси хо ло гії, тобто сукуп ності зви чок, 
настроїв, сте рео ти пів пове дінки, в яких від о бра жа ється емо цій но-пси-
хо ло гічне став лення соці аль них груп, колек ти вів, окре мих гро ма дян 
до права в цілому та окре мих його норм, пра во по рядку, до юри дич них 
уста нов та їх діяль нос ті. До ціль ність діяль ності інфор ма цій но-ана лі тич-
них центрів у сфері пра во вого моні то рингу на базі нау ко вих біб лі о тек 
зу мов лена наяв ністю вели чез ної інфор ма цій ної бази, аку муль о ва ного 
досвіду пра во вої діяль ності, що дає поштовх для апро ба ції нових мето-
дів та інстру мен тів ана лі тич ної роботи, що на декілька поряд ків під ви-
щує ефек тив ність діяль ності. Однак існує спектр про блем, що вима гає 
свого вирі шення для ство рення фун да менту інфор ма цій но-ана лі тич-
ної роботи в цій сфері. Про фе сійно орга ні зо вана інфор ма цій но-ана лі-
тична робота в пра во вій сфері перед ба чає, у першу чергу, залу чення 
для сис тем ної роботи ква лі фі ко ва них спе ці а ліс тів, що спе ці а лі зу ються 
не тільки в юрис пру ден ції, а й мають досвід ана лі тич ної роботи, здат-
ність пра вильно визна чити пра во вий бік сус піль но-по лі тич них про це-
сів, мають навички засто су вання ста тис тич ного, струк тур ного мето дів 
моде лю вання пра во вих про це сів, методу ком па ра ти віс тики тощо.
Функ ці о ну вання інфор ма цій но-ана лі тич них служб напряму 

пов’я зане з опти мі за цією струк тури управ ління, під тримки ціліс-
ності сус піль ства. Плідна робота інфор ма цій но-ана лі тич них центрів 
у сфері пра во вих дослі джень дає перс пек тиви для вдос ко на лення 
управ лінсь ких рішень за раху нок під ви щення пра во вої осві че ності та 



куль тури. Крім того, інфор ма цій но-ана лі тичні центри на базі нау ко-
вих біб лі о тек, у кон тексті діяль ності щодо дослі дження пра во вих сис-
тем СНД, а також сус піль но-по лі тич них про це сів можуть бути інстру-
мен том роз витку нау ко вих зв’зків у межах між на род них дослі джень як 
з ака де міч ними вузами та центрами в Укра їні, так і з подіб ними орга-
ні за ці ями в СНД та Європі. Під су мо ву ючи, варто наго ло сити, що вико-
рис тання потуж ного потен ці алу інфор ма цій но-ана лі тич них центрів на 
базі нау ко вих біб лі о тек у сфері дослі дження пра во вих про це сів ство рю-
ва тиме під ґрунтя для роз криття дедалі нових мож ли вос тей під тримки 
рішень на всіх рів нях управ ління, що, у свою чергу, є визна чаль ним 
фак то ром ста нов лення укра ї нсь кої пра во вої держави.
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Тех но ло гія ство рення і спе ци фіка вико рис тання 
інфор ма цій но-ана лі тич но го про дукту в кон тексті 
запи тів сучас них замов ни ків

У статті роз гля да ються основні напрями і тен ден ції удо ско на лення діяль-
ності інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур біб лі о теки в кон тексті запи тів сучас них 
замов ни ків. Оці ню ються особ ли вості, тех но ло гія ство рення та спе ци фіка інфор-
ма цій но-ана лі тич ного продукту.

Ана лі зу ються особ ли вості роз витку ство рення сучас ного інфор ма цій но-ана-
лі тич ного продукту.

У про цесі гло баль ної інфор ма ти за ції та роз витку інфор ма цій но-ко-
му ні ка цій них сис тем великі масиви інфор ма ції потре бу ють якіс ної 
обробки. Ана ліз інфор ма ції, зіс тав лення різ них точок зору інфор ма цій-
но-ана лі тич ними струк ту рами дає мож ли вість спо жи ва чам інфор ма ції 
ово ло діти нею в значно коротші тер міни. Заці кав ле ність корис ту ва чів 
у отри манні повної, якісно оброб лен ої інфор мацї спо ну кає біб лі о теки 
ство рю вати інфор ма цій но-ана лі тичні струк тури, які покли кані, вра хо-
ву ючи потреби корис ту вача, вироб ляти якіс ний син те зо ва ний інфор ма-
цій ний продукт.

Пи танню тех но ло гії ство рення і спе ци фіки інфор ма цій но-ана лі-
тич ного про дукту сьогодні при ді ля ється дедалі більше уваги віт чиз-
ня ними та зару біж ними нау ко вцями. Зок рема, активно дослі джу ється 
інфор ма цій но-ана лі тична діяль ність, ана лі зу ються особ ли вості роботи 
з різ ними за фор мою та зміс том дже релами інфор ма ції, забез пе чення 
про цесу під го товки інфор ма цій но-ана лі тич ного про дукту. Детально 
роз кри ває основні поняття, вибір мето дів дослі дження, струк туру та 
зміст ета пів інфор ма цій ної та ана лі тич ної діяль ності, послі дов ність 
пошуку, оцінки, ана лізу дже рел інфор ма ції та забез пе чення захисту 
інфор ма ції біло русь кий доцент кафедри дип ло ма тич ної та кон суль сь-
кої служби факуль тету між на род них від но син Біло русь кого дер жав ного 
уні вер си тету І. Кузнєцов.

Ре тель ний роз гор ну тий ана ліз обробки мате рі а лів ЗМІ та мето до-
ло гію роботи з від кри тими дже ре лами інфор мацї пред ста вив російсь-
кий екс перт у сфері тех но ло гій при йн яття опти маль них управ лінс ких 
рішень в умо вах сис тем ної неви зна чен ості А. До ро нін у своїй праці 
«Биз нес-раз вед ка».
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Значну увагу про блемі інфор ма ці й но-ана лі тич ного забез пе-
чення різ них сфер сус піль ного життя при ді ля ють віт чиз няні дослід-
ники. Так, питання інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення при-
йн яття управ лінсь ких рішень роз гля да ються в пра цях Ш.  Ака єва, 
А. Дєг тяра. А.  Мо ро зов, В.  Ко со ла пов дослі джу ють інфор ма цій-
но-ана лі тичні тех но ло гії під тримки при йн яття рішень на основі 
регі о наль ного соці аль но-еко но міч ного моні то рингу. Різні аспекти 
про блеми орга ні за ції інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль ності, під ви-
щення її ефек тив ності активно роз роб ляє НБУ імені В. І.  Вер надсь-
кого. Зок рема, питання місця і ролі біб лі о теки в сус піль стві знань, 
про блеми вдос ко на лення біб ліо теч ного обслу го ву вання корис ту ва чів 
у кон тексті впро ва дження елект ро нних тех но ло гій, ефек тив ності вико-
рис тання інфор ма ції в інфор ма цій но-ана лі тич ній діяль ності, вве дення 
в сус піль ний обіг нау ко вих знань інфор ма цій но-ана лі тич ними струк-
ту рами біб лі о тек висвіт лю ються в пра цях В.  Го ро вого, Л.  Кос тенко,
Т.  Гран чак, Л.  Чуп рини, І.  Виш невсь кої та ін.

Пи тання визна чення напря мів роз витку біб ліо теч но-ін фор ма цій ного 
ком плексу XXI ст., зба га чення його завдань і функ цій у кон тексті пере-
ходу до сус піль ства знань, зок рема фор му вання та вико рис тання біб-
ліо теч но-ін фор ма цій них ресур сів, наці о наль ної елект ро нної біб лі о теки, 
інтер нет-тех но ло гій та керування знан нями в біб ліо теч них ком плек-
сах і мере жах, інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур біб лі о тек сис те ма-
тично роз гля да ються й обго во рю ються під час між на род них нау ко вих 
кон фе рен цій, що про во дяться НБУВ спільно з іншими біб ліо теч ними 
й нау ко вими інсти ту ці ями. Зок рема, 6–7 жовтня 2009 р. Наці о наль ною 
біб лі о те кою Укра їни імені В. І. Вер надсь кого спільно з Асо ці а цією біб-
лі о тек Укра їни і Радою дирек то рів нау ко вих біб лі о тек та інфор ма цій них 
центрів ака де мій наук – чле нів Між на род ної асо ці а ції ака де мій наук 
було про ве дено Між на родну нау кову кон фе рен цію «Біб ліо теч но-ін фор-
ма цій ний ком плекс у кон тексті роз витку сус піль ства знань».

Роль біб лі о тек і їх вклад у роз ви ток інфор ма цій ного сус піль ства уже 
давно пози тивно оці нили в усіх роз ви ну тих кра ї нах. Так, Між на родна 
біб ліо течна орга ні за ція (ІФЛА) роз гля дає сучасну біб лі о теку як «серце 
інфор ма цій ного сус піль ст ва». К. Дешан, екс-пре зи дент ІФЛА, вислов лю-
ючи думку щодо пози ції орга ні за ції, вва жає, що основу інфор ма цій ного 
сус піль ства становить існу юча біб ліо течна мережа, яка потре бує пер шо-
чер го вого роз витку, і «від носно скромні інвес ти ції в тех ніку та навчання 
спів ро біт ни ків ство рять дива в над анні інфор ма ції та знань» [1].

Саме ролі біб лі о тек як кому ні ка то рів, як центрів знань, збе рі гання 
інфор ма цій них ресур сів ув про цесі роз витку інфор ма ти за ції в Укра-
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їні при ді ля ється сьо го дні зрос та юча сус пільна увага. Так, напри клад, 
у НБУ імені В. І. Вер надсь кого від діл полі то ло гіч ного ана лізу є ана лі-
тич ним під роз ді лом Служби інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення 
орга нів дер жав ної влади (СІАЗ) НБУВ, що виго тов ляє інфор ма цій но-
ана лі тичну та ана лі тич но-прог нозну про дук цію, орі єн то вану на задо во-
лення запи тів усіх кате го рій замов ни ків: влад них струк тур усіх рів нів, 
еко но міч них струк тур, полі тич них та гро мадсь ких орга ні за цій в Укра-
їні тощо.

Роз ви ток від ділу тісно пов’я за ний із необ хід ністю вирі шення завдань, 
зу мов ле них загаль ним роз вит ком інфор ма цій ної функ ції біб лі о тек 
у про цесі пере ходу до інфор ма цій ного сус піль ства, їх зрос та ю чим зна-
чен ням у фор му ванні інфор ма цій ного простору.

Од ним з напря мів діяль ності від ділу є вивчення й уза галь нення досвіду 
роботи ана ло гіч них струк тур у сис темі інфор ма цій них служб біб лі о тек 
з ефек тив ного вико рис тання фон дів, актив ного вве дення в обіг нау ко вої 
та іншої інфор ма ці ї.

Особ ли вої уваги потре бує здійс нення від ді лом нау ко вої роботи, 
в якій можна виок ре мити тео ре тич ний та при клад ний аспекти, а саме:

а) дослі дження про цесу фор му вання і роз витку інфор ма цій ного прос-
тору, ролі і місця в цьому про цесі біб ліо теч них струк тур та їх інфор ма-
цій но-ана лі тич них під роз ді лів;

б) вивчення про явів і впливу інфор ма цій ної сфери на сус піль но-по лі-
тичні, еко но мічні, куль тур но-ос вітні процеси;

в) інфор ма цій но-на у ко вий супро від сус піль них пере тво рень;
г) дослі дження питання орга ні за ції інфор ма цій но-ана лі тич ної діяль-

ності біб ліо теч них струк тур з метою яко мога повні шого задо во лення 
інфор ма цій них запи тів замов ни ків;

д) визна чення спе ци фіки інфор ма цій них про дук тів, шля хів під ви-
щення їх ефек тив ності, впливу на при йн яття опти маль них рішень.

Ме тою діяль ності від ділу є яко мога повніше задо во лення інфор ма-
цій них запи тів замов ни ків, спри яння під ви щенню ефек тив ності орга нів 
дер жав ної влади, гар мо ні за ції від но син чис лен них дер жав них і недер-
жав них струк тур, еко но міч ному зрос танню, роз в’я занню акту аль них 
питань роз витку гума ні тар ної сфери, ста нов ленню гро ма дянсь кого сус-
піль ства, при ско ренню нау ко вого роз витку, а також – запо бі ганню полі-
тич ним, соці аль ним, наці о наль ним, релі гій ним та іншим конф лік там.

Для вико нання покла де них на від діл завдань вико рис то ву ються 
елект ро нні потоки інфор ма ції, віт чиз ня ної та зару біж ної пері одики, 
фон дів НБУВ, інших дже рел інфор ма ці ї. Пріо ри тет ним і перс пек тив-
ним напря мом роботи від ділу є під го товка інфор ма цій но-ана лі тич них 
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про дук тів «на випе ре джен ня». Ідеться про під го товку екс перт них оці-
нок, ана лі тич них дові док чи про гно зів з тих про блем, які вже най ближ-
чим часом можуть стати клю чо вими. Для цього не лише проводиться 
ком плексне роз роб лення най важ ли ві ших сус піль но-по лі тич них, соці-
аль но-еко но міч них, куль тур но-ос віт ніх та інших питань, а й готу-
ються мате рі али, які над си ла ються потен цій ним замов ни кам з метою 
вивчення їхніх запи тів та шля хів подо лання мож ли вих проблем.

Під го товка про дук ції від ділу здійс ню ється за прин ци пом «інфор ма-
ція на базі інфор ма ці ї». В її складі можна виок ре ми ти:

а) інфор ма цій но-ана лі тичні мате рі али – опе ра тивна ана лі тика, яку 
вико ну ють у режимі «сьо годні – на сьо го дні»;

б) ана лі тичні мате рі али, які потре бу ють опра цю вання біль шої кіль-
кості різ но ма ніт них за своїм харак те ром дже рел і ґрун ту ються на сис те-
ма тич ному дослі дженні пев ної проблеми;

в) про гнозні мате рі а ли;
г) моніторин гові мате рі а ли.
Останні дають змогу відслідкувати реа лі за цію соці аль но-по лі тич них, 

еко но міч них, куль тур но-ос віт ніх іні ці а тив, їх під тримку гро мадсь-
кістю, визна чити сту пінь ефек тив ності здійс ню ва ної від по від ними 
струк ту рами інфор ма цій ної полі тики і таким чином спри я ють вироб-
ленню опти маль них меха ніз мів їх діяль нос ті.

Крім вузь ко про філь них ана лі тич них роз ро бок, здійс ню ва них від-
по відно до запи тів замов ни ків спе ці а ліс тами від ділу, варто звернути 
увагу на виданні в елект ро нному та дру ко ва ному вигля дах пері одич-
ного (раз на два тиж ні) інфор ма цій но-ана лі тич ного жур налу «Укра їна: 
події, факти, комен та рі», при свя че ного висвіт ленню та ана лізу най ак-
ту аль ні ших подій сус піль ного життя в еко но міч ній, полі тич ній, соці-
аль ній та куль тур ній сфе рах, про бле мам ефек тив ності дер жа во твор чого 
про цесу в Укра їні, регі о наль ній про бле ма ти ці.

Уста ле ними на сь о годні є чотири типи мате рі а лів журналу:
– ін фор ма цій но-ре фе ра тивні огляди подій з поси лан ням на дже рело 

інфор ма ції;
– ана лі тичні – мате рі али з ана лі зом пев ної про блеми сус піль но-по лі-

тич ного, еко но міч ного, куль тур ного життя, з гіпер по си лан нями на дже-
рела інфор ма ції та висновки спе ці а ліс тів щодо вирі шення чи роз витку 
про блем ної ситу а ції в струк турі самого тексту;

– ко мен тарі спе ці а ліс тів;
– до від кові мате рі а ли.
Се ред них слід від зна чити посту пове збіль шення ваги саме ана лі тич-

них мате рі а лів.
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Прак тика під го товки даного жур налу ще раз під тве р джує думку ві-
д о мого аме ри кансь кого полі то лога Алмонда, «нова епоха пови нна при-
нести роз у міння клю чо вої ролі ана лі тики, тобто функ ції забез пе чення 
акту аль ною, спе ці ально орі єн то ва ною на при йн яття рішень інфор ма ці-
є ю» [2]. Кін це вий про дукт ана лі тики має бути резуль та том добре орга-
ні зо ва ного процесу.

Тех но ло гію ство рення інфор ма цій но-ана лі тич ного про дукту можна 
роз ді лити на дві скла дові: інфор ма ційну й ана лі тичну. До про цесу інфор-
ма цій ної роботи належить послі довна сукуп ність опе ра цій (пер винна 
обробка, від бір, нако пи чення, сис те ма ти за ція, збе рі гання, орга ні за ція 
вико рис тання інфор ма ції), що дає змогу швидко зорі єн ту ва тися в загаль-
ному потоці інфор ма ції, ско ро тити час на пошук потріб них мате рі а лів. 
До про цесу ана лі тич ної роботи належить від бір і обробка мате рі а лів за 
темою дослі дження – це під го тов чий етап про цесу ана лі тич ної роботи, 
під час якого здійс ню ється пошук інфор ма ції, пере вірка її якіс них харак-
те рис тик, а також її обробка, нау кова екс пер тиза з метою ство рення умов 
для пра виль ної оцінки дослі джу валь них фак тів, подій і явищ.

Один з фахів ців ана лі тич ної роботи – бри тансь кий про фе сор 
Р. В. Джонс – зазна чив, що кри те рій інфор ма цій ної роботи не зво диться 
до того, що ваші висновки під тве р джу ються на прак тиці. Інфор ма ція 
пови нна пере ко нати дер жавні та дослід ницькі органи при йн яти від по-
відні заходи [3]. Ви ко нання ана лі тич них функ цій інфор ма цій но-ана лі-
тич ними струк ту рами має базу ва тися на дотри манні пев них прин ци пів.

Під час ана лізу пев них подій та про це сів необхідно дотри му ва тись:
– об'єк тив ності (перед ба чає, що резуль тати ана лізу не будуть зале-

жати від упе ре дження та осо бис тих інте ре сів ана лі тика або кін це вого 
спо жи вача ана лі тич ного про дук ту);

– пов ноти (ана ліз інфор ма ції пови нен бути повним, тобто охоп лю-
вати всі аспекти явища, події, про цесу, що дослі джу єть ся);

– до сто вір ності (ана ліз пови нен грунтуватися на досто вірній інфор-
ма ції та виклю чати з себе будь-які домисли ана лі ти ка);

– об ґрун то ва ності (кожен висно вок в ана лі тиці має бути під кріп ле-
ний тими чи іншими фак тами, аргу мен та ми);

– ком пе тент ності (ана ліз пови нен здійс ню ва тися осо бою, що має 
спе ці альні ана лі тичні навички, під го товку та осві ту);

– кон ку рент нос ті;
– опе ра тив ності (перед ба чає швидке реа гу вання та ана ліз дослі джу-

ва них подій або явищ);
– ак ту аль ності (інфор ма ція, що ана лі зу ється, має бути акту аль ною 

та досто вір ною);
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– по лі ва рі ант ності мож ли вих дій (ана лі тика має реко мен ду вати 
рішення, що перед ба ча ють, по змозі, най більш імо вірні варі анти роз-
витку подій, явища або про цесу, що вивча єть ся).

Спе ци фіка ана лі тич ного про дукту поля гає не лише у викла денні 
фак тів, нехай і пере ві ре них надостовірність, а значною мірою їх інтер-
при та ції та зіс тав ленні з іншими фак тами, які стосуються пев ної про-
блеми, уза галь ненні та вироб ленні нової інфор ма ції на базі уже отри-
ма но ї.

Про цес ство рення інфор ма цій но-ана лі тич ного про дукту на почат ко-
вій ста дії вигля дає таким чином:

1. Ви зна чення та з'ясування завдання.
2. Мо ні то ринг інфор ма ції.
3. Ви зна чення дже рел інфор ма ції та збір фактів.
4. Об робка інфор ма ції.
5. По бу дова гіпотези.
6. Під биття під сум ків.
7. На пи сання мате рі а лу.
На етапі визна чення та з'ясування завдання, загаль ного зна йомства 

з про бле мою вирі шу ються питання спе ци фіки замов ника, мети замов-
леного про дукту, цілі та вимоги, які ста вить замов ник, кін це вий вигляд 
ана лі тич ного про дукту, тер мін вико нання роботи.

Слід зазна чити, що при постійно зрос та ю чих обся гах інфор ма-
ції додат ко вої уваги потре бує при під го товці інфор ма цій но-ана лі-
тич них мате рі а лів від бір інфор ма ці ї. Під го товка об’єк тив ної ана-
лі тики вима гає вико рис тання різ но ма ніт них за своїм харак те ром 
дже рел. Це зумов лює необ хід ність ретель ної її пере вірки, оскільки 
часом інфор ма ція може бути непе ре ві ре ною, поверх не вою, заста рі-
лою, носити кон’юнк тур ний харак тер. Тому при під го товці огляду 
ана лі тики мають ура хо ву вати харак тер видання, полі тичну спря мо-
ва ність його влас ни ків, визна чити досто вір ність інфор ма ції шля хом 
порів няння її в різ них дже ре лах. Також ана лі тики мають визна чити, які 
дже рела від кри тої інфор ма ції спе ці а лі зу ються на даній тема тиці, які 
з них є най більш доступ ними, про фе сій ними, об’єк тив ними, онов лю ва-
лись най час тіше в цей період, дже рела якої кра їни цікав лять.

При цьому в про цесі ство рення інфор мац ій но-ана лі тич ного про дукту 
ефек тивно вико рис то ву ється інфор ма ція як на папе ро вих носіях (газети, 
жур нали, допо віді, звіти, довід ники дер жав них та недер жав них орга-
ні за цій, ділова та галу зева преса, патентна доку мен та ція, пері одичні 
нау кові видання, мате рі али кон фе рен цій, пре с-ре лізи, огляди, елект ро-
нні варі анти цих вдань), так і в елект ро нній формі чи аль тер на тив ній 
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(теле ба чення, радіо). Крім засо бів масо вої інфор ма ції, корис ною є інфор-
ма ція, отри мана вер баль ним спо со бом, тобто через спіл ку вання з без-
по се ред німи носі ями інфор ма ці ї.

Варто від зна чити зруч ність та пере вагу вико рис тання інфор ма ції 
в елект ро нній формі. Так, Інтер нет виво дить на новий рівень мож ли-
вості дис тан цій них форм корис ту вання інфор ма ці є ю. Вва жа ється, що 
одер жання інфор ма ції через Інтер нет з посту по вою транс фор ма цією 
сус піль ства в інфор ма ційне ста но вить сер йозну аль тер на тиву тра ди цій-
ним мето дам корис ту вання інфор ма ці є ю.

Ви ко рис тання Інтер нету дає мож ли вість забез пе чити висо кий рівень 
опе ра тив ності випус ків (сайти «паву ти ни» швидше за дру ко вані ЗМІ 
реа гу ють на будь-які події у світі та в Укра ї ні); об’єк тив ність мате рі а-
лів, які готу ються на основі вивчення поляр них точок зору на соці альні, 
полі тичні та еко но мічні явища; широ кий діа па зон вико рис та них веб-ре-
сур сів з будь-якої проблеми.

Крім цього, сьо го дні біль шість дру ко ва них регі о наль них пері одич-
них видань мають елект ро нні вер сії, що дає мож ли вість більш опе ра-
тивно вико рис то ву вати інфор ма цію з регіонів.

Най більш уні вер саль ними дже ре лами інфор ма ції є сайти інфор ма-
цій них агентств, сайти елект ро нних пері одич них видань та ін.

Се ред най більш затре бу ва них дис тант них форм доступу до біб ліо-
теч ного інфор ма цій ного ресурсу – елект ро нні біб лі о теки, між біб лі о теч-
ний або не мент, елект ро нні ката логи, елект ро нні пов но текс тові копії, 
елект ро нні вер сії ана лі тич них мате рі а лів, орі єн то ва них на задо во лення 
інфор ма цій но-ана лі тич них запи тів орга нів дер жав ної влади всіх рів нів, 
гро мадсь ких орга ні за цій, еко но міч них струк тур, нау ко вих пра ців ни ків, 
елект ро нні вер сії тема тич них та видо вих зібрань пуб лі ка цій тощо.

Дис тантні форми доступу до інфор ма ції базу ються на актив ному вико-
рис танні інфор ма цій них і кому ні ка цій них тех но ло гій, про по ну ючи кому-
ні ка цію в най різ но ма ніт ні ших фор мах пере важно з вико рис тан ням елект-
ро нної пошти та Інтер нету. Вони дають змогу мак си мально опе ра тивно 
забез пе чити зв’я зок між корис ту ва чем та потріб ною йому інфор ма ці є ю.

Після збору необ хід ної інфор ма ції у про цесі під го товки інфор ма-
цій но-ана лі тич ного про дукту перед ана лі ти ками постає ряд основ них 
завдань:

– філь т ра ція суб’єк тив них фак то рів і дру го ряд ної інфор ма ції;
– до дат ко вий збір інфор ма ції з істо рії виник нення про блеми та її роз-

витку, ана ло гах і варі ан тах її вирі шен ня;
– ана ліз варі ан тів вирі шення про блеми та їх мож ливе вза є мо ви клю-

чення або поєд нан ня;
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– про гноз подаль шого роз витку ситу а ції за різ них умов;
– роз роб лення пере ліку стра те гій реа лі за ції рішення, визна чення 

сукуп ності дій, необ хід них для досяг нення постав ле ної мети;
– оцінка сту пеня ризику при неспри ят ли вому роз витку подій.
Як резуль тат про ве де ного ана лізу отри му ємо сукуп ність виснов ків та 

гіпотез.
Що сто су ється жан рів напи сання ана лі тич них мате рі а лів, то най-

більш попу ляр ними і вжи ва ними є огляди, статті, комен тарі та ін. 
Дедалі попу ляр ні шими ста ють опе ра тивні еко но мічні й полі тичні про-
гнози, рейтинги.

У цілому жанри, які вико рис то ву ються в напи санні інфор ма цій но-
ана лі тич них про дук тів, фак тично не від різ ня ються від жан рів мате рі-
а лів дру ко ва них ЗМІ. Ра зом з тим певні від мін ності існу ють у формі 
подачі інфор ма ції, яка, з одного боку, обу мов лю ється спе ци фі кою дже-
рел, а з іншого – дик ту ється спе ци фі кою інфор ма цій них тех но ло гій.

Форма подачі мате рі алу як у дру ко ва ному, так і елект ро нному вигляді 
може зале жати від потреб і вимог замов ника. Але сьо го дні можемо гово-
рити про ряд оче вид них тен ден цій.

Одна з них – посту пове пере орі єн ту вання з боку замов ни ків на про-
дук цію в елект ро нному вигляді. Вико рис тання Інтер нету, веб-тех но ло-
гій дає такі пере ваги, як опе ра тив ність, що визна ча ється мож ли вістю 
негай ної пуб лі ка ції інфор ма цій но-ана лі тич них мате рі а лів, а також 
доставки їх замов нику; від сут ність потреби в тира жу ванні; необ ме-
жена кіль кість чита чів сайту; порівняно низька собі вар тість; доступ до 
архіву; зруч ність пошуку та збе ре ження інфор ма ції; різ но ма нітні форми 
зво рот ного зв'язку. У зв’язку з цим час тина ана лі тич них мате рі а лів СІА З 
вистав ля ється на сайті НБУВ [4].

Як при клад, вико рис тання різ них жан рів і форм подачі інфор ма-
ції від по від но до харак те ру запи тів корис ту ва чів можна навести різ но-
види інфор ма цій но-ана лі тич ної про дук ції СІАЗ.

Так, бюле тень мате рі а лів, під го тов ле них на базі опе ра тив ної інфор-
ма ції елект ро нних видань «Ре зо нанс» та інфор ма цій но-ана лі тич ний 
жур нал «Укра їна: події, факти, комен та рі». Вони харак те ри зу ються 
жан ро вою різ но ма ніт ністю. Напри клад, руб рики «Резо нан су» («Зако-
но давча влада», «Вико навча влада», «Полі тика», «Еко но мі ка»)  перед-
ба ча ють роз мі щення пере важно лако ніч ної хро ні каль ної і роз ши ре ної 
інфор ма ції, руб рика «А на лі тич ний ракурс» – ана лі тич них нотаток, ста-
тей, огля дів. Більш широ кий спектр інфор ма цій но-ана лі тич них жан рів 
пода ний у жур налі «Укра ї на», який містить хро ні кальну інфор ма цію – 
роз ши рену інфор ма цію, нотатки, інтер в’ю (руб рики «Акту альна тема», 
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«Шляхи рефор му вання нау ки»), репор тажі (руб рика «Акту альна пре с-
кон фе рен ці я»), статті, огляди (руб рика «А на лі ти ка»).

Крім того, у мате рі а лах СІАЗ, що готу ються, вико рис то ву ються різні 
форми струк ту ри за ції інфор ма ці ї. Широко засто со ву ється прак тика 
подачі про від ного параг рафа, що дає мож ли вість читачу сфор му вати 
пер винне уяв лення про подію, явище, про цеси; завдяки лако ніч ному 
викладу мате рі алу опе ра тивно одер жати уяв лення від разу про цілий 
спектр подій; у разі потреби озна йо ми тись з повним текс том мате рі алу – 
одер жати потрібні вихідні дані.

Фак тично для корис ту ва чів ство рю ються умови, за яких ско ро чу-
ються витрати часу, необ хідні для озна йом лення з широ ким спект-
ром різ но пла но вої інфор ма ції, а отже, вивіль ня ється час для її ана лізу 
і пере осмис лен ня.

Отже, на основі якіс ної інфор ма цій но-ана лі тич ної обробки інфор ма-
ції здійс ню ється ком плексне обслу го ву вання, забез пе чу ється зрос та-
юча потреба охоп лення нею різ них кате го рій корис ту ва чів. На сьо го дні 
СІАЗ обслу го вує 1260 або нен тів, серед яких орга ни дер жав ної влади, 
еко но міч ні струк тури, нау ко ві уста нови та гро мадсь кі орга ні за ції.
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Між на р одний ф о ру м у Л ьвові п ро а н алізував 
п р о блеми роз витку інфор маційн ог о  с успіль ства

7–9   ж  овтня  у  м . Львів  ві дбу вс я Між н ар од н и й форум « П роблеми роз вит-
к у інформа ці йн ого сус піль с тва » , у рамка х  як ого пройшли VI Міжнародна 
 н а ук ово-пр ак т ична  конфе рен ція «INF ORM ATIO-2 00 9:   Еле ктронн і інформаційні 
ресу рс и : ств о ре ння , в и ко р истанн я,  д  о ступ» та  XIII М іж на родна н а ук ово-
п рактична к он ференція  Укр НТІ « По бу дова інформ ац ійног о  суспіл ьства: ресурси 
та  те хнолог ії» .

 У роботі форум у  взяли у ча ст ь представ ники б ібліотечної та освітян-
сь ко ї  спільноти з У кра їни, Р  осі ї,  Польщі т а США ,  о рг ані за цій, 
щ  о  оп і к уються про блемами п обудови інфо рмац ій н ого с успільст-
в а в Україні,  з  ок р ема « І нф орматі о-К онсорціум»,  У крНТІ, Ради між-
н ародних н ау кових д ос лідж ен ь  т а обмінів ( IREX),  а т акож най більших 
компаній-видавців електронних ресурсів: INSPEC, E BSCO,  Emerald, 
IOP  Publishing ,  E  lsevier т а ін. Усь ог о захі д  зібра в  по на д 220 учас ни к ів. 

Допов іді  уч а сників фору м у  б азувалися н а усві дом ленні все зро-
стаючо ї  ролі бібл іо тек у  пр оцесі  ро зв итку і ств оренн я  г ло бального 
інфор м ац і йного суспіль ств а  і з міни соц іал ьних функцій бібліотек, які 
п еретворю ют ься в  ун і в ерсальні центри з н ан ь і є важл и во ю скл ад о-
во ю  індустрії з нань та і нформа ц ій ного сек тору н а ц іо нальн о ї  е кономіки 
 в  цілом у.  Зокрема, на н ових фун кці я х бібл іо те к  у сис т емі і нф орма ц і ї 
наголо сив п ре дставник  фа куль тет у  біб ліотекозна вс тва т а інформатики 
Уні ве рс и тету Каліф орнії в  Лос-Ан джелесі  Р .  Хейс.

К він те с енцією вист у пів предс тавників  українс ьких бібліотеч них 
т а освітніх н ау кових  за кл адів  пр о хо дил а  ідея інте грації у кр аї нського 
 на у кового інформ аці йного прос тору в г лоб ал ьний, прові дн у р оль у в ті-
ленні яко ї  м ають віді гр ав ати і  вж е  ві ді грають акаде мічні бібл іо теки.  
Доповідачі  наг олошували н а над з в ичайно н из ьк ому рівні п ред ставле-
нн я укра ї нс ької науки у гло баль ній  ін формац і йній мережі. Зок рем а, 
з 2 тис . науко вих фахових журн ал ів,  що, як п о відомив д ирек тор Укр  Т І 
А. Я мч ук  , в  идаються в  Україні, у все св іт ній наук овій р еф еративній 
 б азі даних Scopus роз пи сується лише бли зько 40 у  кр а їнських в идань, 
при ц ьом у  л ише один жур на л «Прикл адна механ і ка » має імпа к т-
ф актор  в ищ е одиниці; а  кіль кість публікацій укра їнсь ких наук овців ,  
яких н ал ічується 179 тис. ,  у  глобаль ній мер ежі ледве  пе р ев ищує  1 8  тис., 
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наго л осила  директор Науко в о ї  бібліо т ек и НаУК МА   Т.  Ярош ен ко  . 
Т  аким чином українсь кий науковий п отенц іа л залиш а є ться не в і до-
ми м світ ові. У с во ю чергу  го лова Укр аїнськог о  нау к ового  кл убу Н. Шу-
л ьг а  а кцент увала  увагу на недос татній вид ав ничій  д іяль ності вищих 
 навча л ьн и х  заклад і в  і особл иво слабкому представленні вітчизняних 
наукових роз робок вишів у гло баль ній мережі Інтер нет, уна слі док чого 
укра ї нські вищі навчальні заклади вза галі не потрап ля ють до кра щих 
все світ ніх осві тянсь ких рей тин гів, і лише в най шир шому і най ло яль ні-
шому рей тингу Webometrix (Іспа нія) 10 най кра щих укра ї нсь ких вишів 
посіли місця у дру гій, тре тій і чет вер тій тисячі. Велика роль у про цесі 
подо лання ситу а ції, що скла лася, від во диться нау ко вим уні вер си тетсь-
ким біб лі о те кам, обо в’яз ком яких є забез пе чення швид кого і зруч ного 
доступу до інфор ма ці ї.

Знач ним кро ком на шляху інтег ра ції уні вер си тетсь кої науки в сві то-
вий інфор ма цій ний прос тір стало впро ва дження про екту ELibUkr, який 
почав реа лі зо ву ва тись у 2009 р. Про пер ший досвід функ ці о ну вання 
цієї елект ро нної біб лі о теки роз по віла Т. Яро шенко, дирек тор Нау ко вої 
біб лі о теки НаУК МА, на базі якої й було запро ва джено про ект. Метою 
про екту є інтег ра ція укра ї нсь кої науки у сві тову через доступ до сві-
то вих ресур сів і ство рення віт чиз ня них нау ко вих ресур сів. Заснов-
ники про екту вихо дять з того, що доступ до сві то вих нау ко вих ресур сів 
залежить від  якості дослі джень і кіль кості влас них пуб лі ка цій укра-
ї нсь ких уче них. Нині ELibUkr надає доступ до елект ро нних ресур сів 
про від них видав ців і кра щих сві то вих баз даних, а також про во дить тре-
нінги і семі нари для навчання як сту ден тів, так і про фе со рів осно вам 
корис ту вання ресур сами та участі в про екті. Окрім доступу до сві то вих 
ресур сів, про ект ELibUkr перед ба чає над ання мож ли вості укра ї нсь ким 
уче ним роз по вісти про власні нау кові дослі дження через ство рення від-
кри тих елект ро нних архі вів уні вер си те тів, де кож ний нау ко вець може 
викласти свої роз робки чи пуб лі ка ції шля хом само ар хі ву вання. Учас-
ники про екту запро по ну вали ство рити муль ти дис цип лі нар ний між уні-
вер си тетсь кий елект ро нний архів. Від по відне про грамне забез пе чення 
вже інсталь о вано на пор талі ELibUkr. Доклад ніше про ект обго во рю-
вався під час спе ці аль ного засі дання «Про ект ELibUkr – Елект ро нна 
біб лі о тека: Центри знань в уні вер си те тах Укра ї ни».

Ідею наці о наль ної елект ро нної біб лі о теки пов но текс то вих видань 
eLife пре зен ту вав дирек тор нау ко вої біб лі о теки ЛНУ ім. І. Франка 
В. Кміть. Ство рення такої біб лі о теки вже роз по чато на базі НУ 
ЛНУ. Цей про ект про по нує мож ли вості для збе рі гання прак тично необ-
ме же ної кіль кості запи сів та вико рис тання інтег ро ва них схем, що дають 
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мож ли вості гнуч кого налаш ту вання про фі лів пошуку та від о бра ження 
інфор ма ці ї. Упро ва дження про екту допо могло уріз но ма ніт нити сер-
вісне обслу го ву вання корис ту ва чів і забез пе чити якісну струк ту ри за-
цію і кла си фі ка цію видань. Упро ва дження про екту на наці о наль ному 
рівні є про дук тив ною, акту аль ною і ціл ком реаль ною ідеєю, вва жає 
В. Кміть. Адже, крім загаль них між на род них засад обміну інфор ма цією, 
укра ї нські біб лі о теки отри му ють ресурс для попу ля ри за ції наці о наль-
них здо бут ків у різ них сфе рах нау ко вого знання.

Од нією з важ ли вих тем між на род ного форуму став обмін досві-
дом ство рення елект ро нних ресур сів біб лі о тек пред став ни ками різ них 
країн. Так, пред став ник Російсь кої дер жав ної біб лі о теки Н. Ав дє єва роз-
по віла про роз ви ток і функ ці о ну вання елект ро нної біб лі о теки дисер та-
цій (ЕБД РБД), доступ до якої мож ли вий через 364 вір ту альні читальні 
зали РДБ, що функ ці о ну ють не лише на тери то рії Російсь кої Феде ра ції, 
а й у 10 кра ї нах СНД, зок рема і в Укра їні налі чу ється 21 такий зал. До 
речі, під час про ве дення форуму був від кри тий вір ту аль ний читаль-
ний зал на базі Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки ім. В. Сте-
фа ника. Як повід омила Н. Ав дє єва, на сьо го дні в базі ЕБД роз мі щено 
бли зько 400 тис. повних текс тів дисер та цій і авто ре фе ра тів, при цьому 
над а ється віль ний доступ до ката логу біб лі о теки. Новин кою біб лі о теки 
стало запро ва дження сис теми «Антипла гі ат», яка дає мож ли вість визна-
чити наяв ність неко рект них та несанк ці о но ва них запо зи чень у текс тах 
дисер та цій з вихо дом на їх повні тексти.

До сві дом орга ні за ції і над ання доступу до елект ро нних ресур сів, 
у тому числі комер цій них ресур сів, депо зи та ріїв і ресур сів від кри того 
доступу в Польщі поді ли лася пред став ник Біб лі о теки Вар шавсь кого 
уні вер си тету З. Віо ро гурська.

Значну час тину в роботі між на род ного форуму ста но вили допо віді 
пред став ни ків різ них видав ців елект ро нних інфор ма цій них ресур-
сів і баз даних з пре зен та цією своєї про дук ції, у тому числі і тех но-
ло гіч них роз ро бок. Так, базу даних InspecDirect пре зен ту вала Д. Ба у-
сано (Лон дон, Велика Бри та нія), наго ло сивши, що це краща у світі база 
з фізики і елект ро ніки, 40  % якої ста нов лять повні тексти. Додат ком 
до бази даних є пов но текс то вий архів з 1898 по 1968 рр. InspecDirect, 
крім доступу до ресур сів, надає широкі пошу кові і сер вісні мож ли-
вості корис ту ва чам так, як збе ре ження резуль та тів пошуку, запи сів 
корис ту вача тощо. Про нові тех но ло гічні рішення EBSCO для покра-
щення інтег ро ва ного доступу до елект ро нних ресур сів повід омила 
Т. Гро рець ка-Клейс. Вона роз по віла про про дук цію EBSCO Publish-
ing, що являє собою рефе ра тивні і пов но текс тові бази даних 30 тис. 
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жур на лів, а також пов но текс тові бази даних, що міс тять моно гра фії, 
нау кові звіти, мате рі али кон фе рен цій, допо віді тощо. Також Т. Гро рець-
ка-Клейс наго ло сила на впро ва дженні про екту спів праці з біб лі о те ками, 
що надає їм мож ли вість роз мі щу вати в базі свої мате рі али (ката логи, 
жур нали тощо), вести свої тема тичні групи і над а вати послуги через 
EBSCO. Крім того, знач ною пере ва гою EBSCO перед іншими БД  є  ви-
ко рис тання єди ної плат форми для пошуку всіх різ но мов них видань. 
Новин кою  EBSCO є БД Discoveri Service, яка стане доступ ною з грудня 
2009 р. Вона міс тить мета дані із внут рі шніх і зов ніш ніх дже рел різ них 
видав ців і є єди ним пунк том виходу для пошуку у різ них БД, ство ре ним 
як єди ний ката лог. Міс тить 1 млрд біб ліо гра фіч них і 380 млн пов но текс-
то вих записів.

Та кож були пред став лені про дукти видав ництв Emerald та IOP Pub-
lishing, які про по ну ють не лише під писку на власні видання, а й мож ли-
вість спів праці для нау ко вців: вони над а ють мож ли вості для пуб лі ка ції 
в їхніх жур на лах ста тей, які прой дуть від бір рецен зій ними комі сі я ми.

Ви дав ництво Emerald, крім доступу до пов но текс то вих баз нау ко вої 
пері одики і елект ро нних книг, надає послуги, які допо ма га ють нау ко-
вцям у про ве денні влас них дослі джень. Це про ве дення авто рсь ких семі-
на рів, вста нов лення кон так тів з іншим дослід ни ками, що спів пра цю ють 
з видав ницт вом, а також над а ють допо могу в напи санні нау ко вих ста тей 
і дисер та цій.

Крім назва них вище, також були пред став лені про дукти таких між-
на род них ком па ній, як ABE Мар ке тинг і ProQuest. Тес то вий доступ до 
баз останньої нині без кош товно надає «Інфор ма тіо-Кон сор ці ум».

У рам ках роботи форуму було про ве дено кілька пара лель них 
захо дів. Зок рема, від бу лася пре зен та ція Про грами спри яння пар-
ла менту Укра їни-ІІ, що перед ба чає ство рення гро мадсь ких пунк-
тів доступу до елект ро нної зако но дав чої інфор ма ції на базі пуб-
ліч них біб лі о те к. Дирек тор Про грами Е. Ва лен тайн повід омила, 
що пла ну ється залу чити до участі в про екті 1000 пуб ліч них біб -
лі о тек у різ них регі о нах Укра їни (для чого не тільки їх буде під клю чено 
до Інтер нету, а й будуть про ве дені регі о нальні тре нінги для під ви щення 
ква лі фі ка ції біб лі о те ка рів).

Особ ли вий інте рес викли кало засі дання «Про ект ELibUkr – Елект-
ро нна біб лі о тека: Центри знань в уні вер си те тах Укра ї ни». Про ект діє за 
під тримки Центру тех но ло гій та інно ва цій ного менедж менту Норт вес-
терн уні вер си тету в США та Гро мадсь кої орга ні за ції «Асо ці а ція “Інфор-
ма тіо-Кон сор ці ум”». Участь у про екті на сьо го дні беруть чотири уні-
вер си тети: Наці о наль ний уні вер си тет «Киє во-Мо ги лянська ака де мі я», 
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Хар ківсь кий наці о наль ний уні вер си тет ім. В. Ка ра зіна, Чер ні вець кий 
наці о наль ний уні вер си тет ім. Ю. Фе дь ко вича, Донець кий наці о наль-
ний тех ніч ний уні вер си тет. Ще три уні вер си тети подали заявку про 
при єд нання до про екту. По суті цей про ект – це спроба ство рити єди-
ний нау ко во-ін фор ма цій ний прос тір, який дасть мож ли вість забез пе чу-
вати, під три му вати та вдос ко на лю вати інфор ма ційну базу, необ хідну 
для навчаль ної та нау ко во-дос лід ниць кої роботи укра ї нсь ких уче них 
і фахів ців, та від по відні меха нізми обміну інфор ма цією з метою інтег-
ра ції укра ї нсь ких нау ко вців у сві тову ака де мічну спіль ноту. Про ект 
сприяє вико рис танню нау ко вих елект ро нних ресур сів у навчальному 
про цесі та нау ко вих дослі джен нях, що про во дяться в уні вер си теті 
шля хом забез пе чення мож ли вості віль ного доступу до інфор ма цій них 
ресур сів про екту для сту ден тів, викла да чів та нау ко вців; забез пе ченню 
мож ли вості віль ного роз мі щення пуб лі ка цій викла да чів, спів ро біт ни-
ків і сту ден тів уні вер си тету через влас ний елект ро нний інсти ту цій ний 
репо зи та рій та ство ренню елект ро нних жур на лів від кри того доступу 
тощо.

Про ект коор ди нує О. Бруй, яка під час засі дання озна йо мила учас ни ків 
заходу з елект ро нними ресур сами та сер віс ними мож ли вос тями пор талу 
ELibUkr, який не лише надає доступ до ресур сів і широкі пошу кові мож-
ли вості (які перед ба ча ють резуль тати з визна чен ням індексу циту вання 
авто рів, визна чення най більш цито ва них ста тей того чи іншого автора, 
пере лік інсти ту цій, які най час тіше циту вали пев ного автора чи статтю, 
тощо), а також перед ба чає так зва ний пер со наль ний кабі нет читача, 
який несе в собі всю істо рію корис ту вання, пошуку, запи тів та ін. У пла-
нах орга ні за то рів – упро ва дження авто ри зо ва ного від да ле ного доступу 
для або нен тів біб лі о теки, що значно збіль шить кіль кість корис ту ва чів 
елект ро нної біб лі о те ки.

Учас ники засі дання гово рили і про певні труд нощі, що вини ка ють 
на шляху роз витку елект ро нної біб лі о теки. Серед най го лов ні ших з них, 
крім недо ста тнь ого фінан со вого забез пе чен ня, – неро зу міння важ ли-
вості про екту з боку бага тьох рек то рів уні вер си те тів, зок рема щодо 
необ хід ності про ве дення навчання корис ту ва чів, а також – з боку самих 
нау ко вців, біль шість з яких не мають бажання викла дати свої статті чи 
нау кові роз робки у від кри тому уні вер си тетсь кому архіві.

На го ло шу ва лося також на необ хід ності під тримки про екту з боку 
дер жави (поки що він фінан су ється уря дом США і Киє во-Мо ги лянсь-
кою фун да цією США). Як повід омила віце-пре зи дент про екту М. Фа-
ріон, уряд Росії виді лив 200 млн дол. на ство рення елект ро нної біб лі о-
теки, укра ї нсь кий уряд поки що не надає зна чення роз витку подіб ного 
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про екту. Тож необ хідно докласти пев них зусиль для доне сення до уря-
дов ців важ ли вості дер жав ної під тримки роз витку про ек тів елект ро нної 
біб лі о теки як важ ли вої скла до вої доступу Укра їни до інфор ма цій ного 
сус піль ст ва.

Тре тій день роботи форуму прой шов у формі сек цій них засі дань: 
«Е лект ронні інфор ма ційні ресурси для науки та освіти: вико рис тання 
і доступ», «Відк ри тий доступ до інфор ма ції: про блеми і перс пек ти-
ви», «Роз ви ток інфор ма цій ного сус піль ства в Укра ї ні» та «Фор му вання 
елект ро нних ресур сів та роз ви ток інфор ма цій ного сер вісу в біб лі о те-
ках».

Ос нов ним виснов ком між на род ного форуму стала думка про необ-
хід ність дове дення до сус піль ства та керів ництва дер жави, що:

– роз ви ток еко но міки знань немож ли вий без доступу до інфор ма-
ції щодо досяг нень сві то вої нау ко вої спіль ноти в усіх галу зях знань. 
Одним з інстру мен тів цього є перед плата доступу до сві то вих інфор ма-
цій них ресур сів, які в гло баль ному інфор ма цій ному прос торі від і гра-
ють найз нач нішу роль навіть порів няно з тра ди цій ними дру ко ва ними 
дже ре лами. Однак зусиль віт чиз ня них орга ні за цій-спо жи ва чів недо ста-
тнь о для фінан су вання навіть міні мально необ хід ного спектра сві то вих 
інфор ма цій них про по зи цій. Вирі шення цієї про блеми немож ливе без 
ціль о вого дер жав ного фінан су вання як за галу зе вим, так і за регі о наль-
ним прин ци па ми;

– сві тові інтег ра тори інфор ма цій них ресур сів заці кав лені у вклю-
ченні інфор ма цій них ресур сів Укра їни до своїх інфор ма цій них про-
дук тів. Укра їна зали ша ється прак тично останньою кра ї ною у світі, 
яка, маючи потужні інфор ма ційні ресурси, у т. ч. пов но текс тові, не має 
жод ного інфор ма цій ного про дукту, який можна запро по ну вати сві то-
вій спіль ноті на інфор ма цій ному ринку. Тому інфор ма ційні ресурси, 
що нако пи чені орга ні за ці я ми-ви роб ни ками, потре бу ють фінан со вої, 
орга ні за цій ної, тех ніч ної та тех но ло гіч ної під тримки з боку дер жави 
з метою дове дення їх до рівня наці о наль них інфор ма цій них про дук тів. 
Ресурси орга ні за цій кож ного від ом ства мають бути об’єд нані за визна-
че ними озна ками та дове дені до рівня наці о наль них інфор ма цій них 
про дук тів через над ання цій про блемі ста тусу одного з дер жав них пріо-
ри те тів роз витку еко но міки дер жави з ціль о вим фінан су ван ням галу зей 
та регіонів;

– па ра лель ним напря мом, що значно ско ро тить шлях фор му вання 
наці о наль них інфор ма цій них про дук тів, є ство рення і роз ви ток уні-
вер си те тами і дослід ниць кими уста но вами інтер нет-пор та лів для роз-
мі щення нау ко вих інфор ма цій них ресур сів від кри того доступу. Такі 



ресурси перед ба ча ють віль ний від оплати доступ до інфор ма ції для всіх 
заці кав ле них гро ма дян, що займа ються осві тою та нау ко вими дослі-
джен нями. Важ ли вим також є фор му вання роз ви ну тої сис теми авто ма-
ти за ції нау ко вих біб лі о тек і роз по всю дження рефе ра тив но-біб лі ог ра фіч-
ної інфор ма ції та елект ро нних біб ліо теч них ката ло гів через Інтернет;

– важ ли вим фак то ром про фе сій ного та інтен сив ного вико рис тання 
елект ро нних нау ко вих інфор ма цій них ресур сів є висо кий рівень знань 
у галузі мето до ло гії інфор ма цій ного пошуку, і тому варто широко роз-
ви вати сис тему про фе сій ного навчання, під ви щення ква лі фі ка ції, мето-
дич них семі нарів у цій сфері.
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УДК 004.822 + 02 : 004
Антон ВІТ УШ К О,  
пров. інженер від ділу  тех но логій  
ел ек тронної  об робки інфор ма ції НБ УВ

Ін тел екту альні техноло гії в  кер уванні 
 ін ф ормаці йн о-м е режево ю  інфраструктурою

Статт я роз к р иває  кон цепцію  се м ан т ичної  мер ежі (S emantic W e b)  як нової 
 ф орми п од ання веб-ко нтенту. Дос лі джу ються інте лек туальні а гентні технол о гі й 
як інст ру мент керу в а ння інф орм аційн о-м ережевою  ін фра структ уро ю.

 Р еа лізація про е кту ств орення суча сної  інформ аці йної інфр а-
структури (ІІ)  к раїни є о дним із прі оритетних напрямів  розвитку 
 в  г алузі  високих техн ол о гі й.  З появою н ового  пок оління  ко м п’юте рних 
 мереж, щ    о  викор ис то вують техно- л огію Інте рнет, інфор ма ці йні інф ра-
ст р уктури н а бувають ряд при нци пово нови х ф ункці он аль них к ом по-
нен т ів .

Знач ни й внесо к  у досл ідження  п ит ання керув а нн я інтелект уаль-
но ю мережею  зр о били праці Г . С елтона, Дж. Солт она, Є. С кор ох о-
д ька, Л. П ше ни чної, В. Сідоренка, В. Дриянського, О. Д уб инсь ког о, 
Ю.  Р огушиної та  ін.

Intelli gent  Ne tw ork ( IN) – комунік аційна м ер еж а , що здійс ню є не  ті л ьк и 
п е р едачу  да них, але й в иди р ізном ан іт н ого с кладного інформаці й ного 
 се рв ісу [1 ]. 

 Архіте кт ура інтеле кт у ал ьної мере жі,  яку часто називають 
р озумно ю  ме ре жею , є к он цепцією , що  виз на чає ком пл ек с,  який в мі щує 
 ко мунік ац ійну мережу з  і нтелек туаль ною під м е ре же ю. Інтелек т уальна 
 мереж а IN,  ІМ у першу чергу  на дає кор истувачам:

 – різно ма нітні баз и  даних (Б Д) ;
–  додат ко ви й серв і с ;
– гнуч кий роз п о ді л  і можливі сть п ер еміще нн я  ме режеви х функцій 

р із ними с ист ема ми;
– п ер со н ал ьну адрес ац ію.
Д ос ту п з і стандарт ним інтерф ей со м  в інтелект уальній мережі 

 спол уч ається з і  створен ня м р озпод іл ених баз  д аних ( Р БД ) .  У  резуль т ат і , 
у мережі утво рю єт ьс я з агальн а л о гічна  фу нкціон ал ьна п л ат форма , 
на які й роз ташов ую тьс я  прикла дн і  п ро цеси.

 І нтеле кт уальна мере жа , п    о ря д із традицій ними  компо не нтами (в у зли 
кому-т ації, муль т иплексори, цент р и керу вання м ережею), міс ти т ь і нові 
компоне нти . До них у першу ч ергу належать:
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– се рв існі центри, що забез п ечують н адання послуг;
– одна а б о к ілька  баз  даних; 
 –  складн а система с игн а л ізації для здійснення швидкісної к ому тації 

даних;
– комплексні  вузли,  у яки х не тіль к и  зді йснює ться  комута ці я, але 

й  фу нкц іонує м о вн а  пошта, зді й сн юються інш і  види серв іс у , що над аю-
ться користувачам ;

– сист ем а  експлуа та ції й техніч ного обсл уговува ння , що  планує 
т а  організує проф і ла кт ику й  рем онт мер еж і,  вве де ння нови х мер еж евих 
с лу ж б. 

Важл ив ог о значення в  інт електу аль ній мережі набуває і нтеграція 
к ом утації з пере тв о ренням інтер фе йсів. Це  да є можлив іст ь  ро зширит и 
 спе ктр а бо нентів, що вкл ю чають до мере жі , і забе зп еч ити  сп олучення 
каналів  і  ме ре ж різних т и п і в.  Керування інтеле кт уал ьною мережею 
є  ро зподіленим.

Ін телек ту аль н і мережі створюю ться не  т ільки  занов о,  але  й  з авдяки 
д оповнен ням в існ уючі мер ежі. Післ я цього м ер ежі істотн о  зм інюють 
ф унк ції й п е ре лік виді в  се рвісу,  що над а єт ься.

Т е хн оло гія створення інформаці йн о-мереж евої інфрастру ктури ґ рун-
туєтьс я як на базі н о ви х апаратних ріш ен ь, так і н о во ї концепції к ерува-
ння та в за є мо дії між про грамними компо нентами, що  оде рж али назв у 
і нтеле кту аль них агенті в. Кожн и й  такий аген т з аб езпечу є  ке р ув ання 
доступними для нього  інформ аці йними ресурса м и,  використ овуючи 
 для цього набір в лас них ціл ьо вих умов  і зовніш ніх впливів.

Сам і  аг енти, як прог ра мн і компоненти є д иної с кл адної сист ем и, 
пере- д ають дані й  ви к о нують  ко д алго ри тмів керу в ання в мережі 
з а допомогою стандарт них засо бі в м ереже вої в з ає модії. Таким чином, 
у меха нізм к ерування д одається н ова м ож ли в ість впл ив у на стан об’єкта 
шля хо м  п ередачі не с амого  ре гулюючого сигналу, а про гр амного ком-
по нента, що реалізує алгорит м керування. У  ре зультаті цей к ом п онент 
оде ржує опер ат ивн і дані про с тан о б’єкта вже безпосер едньо в т оч ц і, 
де необхідно р еа лізуват и  пе вн и й вплив . При цьому в алго ритмі можут ь 
 вра ховуватись координуючі в пливи  від інш и х комп он е нт і в.

Ке ру в ання на базі такої т е хно логії  носить ч іт кий ієра рх ічний х а-
р актер, при я ко м у на ниж н ьому рівні реал ізу є ться механізм  к еру вання 
з і  зв о рот нім з в’яз ко м і малим и з а тримк ам и,  а на верх н ьому – п арамет-
р ична опт им ізація й програ мна координація к е руючих в пливів. Така 
с труктура  мі стить  у  с обі безліч «с убаге н т ів». В о ни,  у сво ю черг у,  з    д ій-
с ню ють обр обку та в ико н ання ф унк цій нижнь ого  р івня. Інтелек туальні 
а ге нти та  с убаге нти  становлять  повну систем у , що зда тна викон увати 
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с кла дні з ав д ання. При цьому те,  як сист ема п рацює, ств о рює враження 
р озумності (систем и) .

І снує к іл ька т ипів  суб агентів:
–  ти мч асові  а г енти (для ухва лення опе ра тивного рішення); 
 –  п ростор ові клі єн т и (для в з ає м одії з р еальним  св ітом);
– сенсорні агенти (обробляють сенсорні сигнали – зокрема, агенти, 

що пра цю ють на основі ней рон них мереж);
– агенти, що оброб ля ють (вирі шу ють про блеми типу роз пі зна вання 

мови);
– агенти, що при йма ють рішення;
– на вчальні агенти (для ство рення струк тур і баз даних для інших 

інте лек ту аль них аген тів);
– сві тові агенти (поєд ну ють у собі інші класи аген тів для авто ном-

ного пово джен ня) [3].
Агент ний під хід є актив ною вза є мо дією на рівні обміну інфор ма-

цією з вико рис тан ням мере же вих тех но ло гій і стан дарт них інтер фей-
сів. Для реа лі за ції опи са ного вище під ходу інте лек ту альні агенти пови-
нні вза є мо ді яти як між собою, так і з корис ту ва чем сис теми. З погляду 
корис ту вача, агенти – це про грамні модулі, що воло ді ють здат нос тями 
до опе ра тив ного ана лізу даних, адап та ції до умов, що змі ню ються, 
і актив ного обміну інфор ма цією з іншими про грам ними агентами.

З появою гло баль ної мережі такі функ ції ста ють об’єк тивно необ хід-
ними. Ста тична струк тура роз по ділу інфор ма ції між обме же ним набо-
ром функ ці о наль них еле мен тів мережі постійно пору шу ється в міру 
роз витку мережі. В умо вах від сут ності твер дої струк тури фор ма тів роз-
мі щення даних і їх дина міч ного від нов лення корис ту вачі мережі вже 
не можуть повністю конт ро лю вати стан інфор ма цій них ресурсів.

Тому пере хід від пря мого мані пу лю вання функ ці ями про грам ного 
забез пе чення до непря мого керу вання у формі завдання цілей керу-
вання та пере дачі фази їх досяг нення інте лек ту аль ним аген там є досить 
при ваб ли вим із прак тич ної точки зору.

Одна з тех ніч них про блем на шляху реа лі за ції такого під ходу поля гає 
в син тезі адек ват ної форми опису цілей і пара мет рів керу вання. Мож-
ливі про то типи таких сис тем можуть не мати реаль них знань про дослі-
джу вану галузь, а вико рис тати ефек тивні алго ритми філь т ра ції запи тів, 
сфор мо ва них від по відно до зада ного шаб лону пошуку.

Тех но ло гія про гра му вання на базі агент ного під ходу є ефек тив ним 
рішен ням для побу дови роз по ді ле них інфор ма цій них сис тем, хоча для 
цього можуть вико рис то ву ва тись і стан дартні про це дури, зок рема, 
RPC. Але агент ний під хід має більш при родну і просту модель роз по ді-
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ле ної асинх рон ної вза є мо дії, що є важ ли вим для авто ма ти за ції завдань 
мере же вої кон фі гу ра ції, пошуку і керу вання ресур сами. У них агенти 
гра ють також роль пред став ни ків (proxies) при між про це сор ній вза є мо-
дії [5]. Лока лі за ція алго рит мів у точ ках, де забез пе чу ється ефек тив ний 
доступ до опе ра тив них даних, дозво ляє змен шити затримки при пере-
дачі даних через мережу, а також роз ши рити мож ли вості із захисту 
даних від несанк ці о но ва ного вико рис тан ня.

Сам антро по морф ний тер мін «а гент» при пус кає реа лі за цію тих або 
інших інте лек ту аль них функ цій і потре бує вико рис тання спе ці аль-
них інстру мен таль них засо бів. Нота ція нової мови про гра му вання Java 
добре узго джу ється з цією кон цеп цією аген тів, коли основні функ ції 
керу вання та вза є мо дії реа лі зу ються через пере дачу коду, через мережу 
в маши но не за леж ній формі. Вико нання коду від бу ва ється на основі 
вір ту аль ної машин ної мови, на якій напи сана про грама. У цих умо вах 
агент повинен:

– пла ну вати дії;
– функ ці о ну вати від по відно до плану;
– змі ню вати план, вихо дячи з поточ ного стану мережі;
– функ ці о ну вати, вихо дячи зі змі не ного плану.
Спе ци фі ка ція плану може бути задана за допо мо гою лінг віс тич них 

аргу мен тів/па ра мет рів, або як набір цілей, сфор мо ва них у вигляді пра-
вил. Тому сам меха нізм пла ну вання може мати ієрар хіч ний харак тер, 
що дає змогу роз ді лити про це дуру пла ну вання на метарівень і базо-
вий. На метарівні вико рис то ву ється об’єкт но-ін те рак тив ний про то кол, 
що забез пе чує асо ці а тив ний доступ до ресур сів шля хом моди фі ка ції 
дерева син так сич ного роз бору вхід них запи тів. На опе ра тив ному рівні 
фор му ється послі дов ність про це дур, що забез пе чу ють без по се редню 
вза є мо дію з керо ва ними ресур са ми.

Опи сана вище тех но ло гія має ряд пере ваг порів няно з тра ди цій ними 
мето дами типу вилу че ного виклику про це дур або RPC. За допо мо гою 
пере мі щення керу ю чої про грами в точку, де лока лі зо вані необ хідні 
ресурси, агент може вза є мо ді яти з ними без пере дачі про між них даних 
через мережу, тим самим істотно зни жу ючи вимоги до про пуск ної здат-
ності мережі. Здат ність до ана лізу та адап та ції до поточ ного стану дає 
змогу виби рати момент пере дачі даних через мережу таким чином, щоб 
уник нути пере ван та ження або пору шення зада них вимог до якості 
мере же вого сервісу.

Та ким чином, мобільні інте лек ту альні агенти ста ють засо бом реа лі-
за ції нової уні вер саль ної пара дигми ство рення роз по ді ле них мере же вих 
додатків.
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На від міну від тра ди цій ної мере же вої архі тек тури, де існує чітка рег-
ла мен та ція пра вил вза є мо дії між рів нями, у новій архі тек турі зво рот ний 
зв’я зок фор му ється в про цесі вза є мо дії аген тів [1].

Склад ний харак тер цих про це сів визна ча ється рядом факторів:
– не струк ту ро ва ним харак те ром роз та шу вання інфор ма цій них 

ресур сів у мережі;
– ви ко рис тан ням тех но ло гії пакет ної кому та ції разом з мето дами 

ста тис тич ного муль ти плек су вання даних;
– не об хід ністю під три му вати різні класи сер вісу в рам ках єди ної 

транс порт ної мере же вої інфра струк ту ри.
Треба від зна чити, що як самі ком п’ю тери, так і ком п’ю терні мережі, 

інтег ро вані з інфор ма цій ними сис те ма ми, – це лише засоби сфор му-
ль о ва них вище завдань.

Ці завдання можуть бути роз ді лені на дві групи:
– ство рення гло баль ної уні вер саль ної інфра струк тури доступу 

до інфор ма ції, яку можна збе рі гати й оброб ляти за допо мо гою ком п’ю-
те рів;

– по бу дова сис тем доступу до різ них інфор ма цій них ресур сів за інди-
ві ду ально сфор мо ва ними запи тами корис ту ва чів.

І якщо рішення пер шої групи завдань, як пока зує досвід ство рення 
Інтер нету, є мож ли вим на шляху інтег ра ції існу ю чих інфор ма цій них 
і теле ко му ні ка цій них тех но ло гій, то для рішення дру гої групи завдань 
необ хід ний роз ви ток мето дів інте лек ту аль ного керу вання в роз по ді ле-
них ієрар хіч них сис те мах, орі єн то ва них на обробку та пере дачу циф ро-
вої інфор ма ці ї.
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І нф о рм аційно-а н ал іт ична діяльність  бібліотек 
як форм а  т во рення наук ов ого знан ня

Стаття  присвячена аналізу наукової складової діяльності інформаційно-
аналітичних структур бібліотек, висвітленню окремих аспектів їх участі у творенні 
наукового знання.

  Загаль н ос в ітова т енд ен ція збіль ше ння кіл ь к ості і нформ аці ї в сус-
піль стві і, як насл ід о к, з рос тання інформац і йн их запи тів корис т ув а чі в 
біб л іо тек п  от р еб ують р еа лізації  проектів щ одо поліпшення пов ноти та 
якості інф ормац і й-н о-а на лі ти чної  діяльнос т і  нау ков и х  б іб лі отек. 

 На укові бібліот еки с ьогодні  зн ачн о роз ши рили  сфери с воєї  діяльно -
ст і.  Провод и ться науко во-органі заційн а та науково-п росві тн ицька 
 діяль н ість,  я  к а  по в’яз ана з  пр оведення м  м іж нар одних  ко нф е ренцій, 
с  емінарів,  сусп іль них акцій та інших  за х оді в. Остан німи  роками 
 надз вичайно акт уа лізува л ас я  д іяльні сть інформацій н о-аналітич ни х 
структур на базі н аукових б ібліот е к. 

 Ст ановлення  ін фо рм аційної анал іт ики, як  ос об ливої діял ьности б іб-
ліотечних  с тр ук тур, п  ро хо д ило в най к ор отші стр ок и,  в умовах 
максимальної інтенсифікації всіх процесів і загострення багатьох 
проблем в українському суспільстві. За багатьма векторами змін соціаль-
ної струк тури, що визна чали про цес ста нов лення інфор ма цій ної ана лі-
тики, досвід Наці о наль ної біб лі о теки імені В. І. Вер надсь кого (НБУВ) 
був у бага тьох момен тах уні каль ним. Кожна нова галузь у біб ліо теч ній 
діяль ності в ста дії заро дження іні ціює такі струк турні про цеси, як про-
фе сі о на лі за ція та тех но ло гі за ці я. Пев ний рівень зрі лості подіб них пере-
тво рень сиг на лі зує про стан роз витку діяль ності в цьому напрямі.

Су часні нау кові біб лі о теки спів пра цю ють і над а ють інфор ма цій но-
ана лі тичну під тримку дер жав ним, нау ко вим, освіт нім і куль тур ним 
уста но вам, сус піль ним орга ні за ці ям.

Цін ність нау ко вих біб лі о тек як струк тур, які над а ють інфор ма цій но-
ана лі тичну про дук цію, зу мов лена їх вели чез ним інфор ма цій ним потен-
ці а лом. Інфор ма цій но-ана лі тична діяль ність – це особ ли вий напрям 
інфор ма цій ної діяль ності, пов’я за ний з вияв лен ням, опра цю ван ням, 
збе ре жен ням та поши рен ням інфор ма ції пере важно у сфері управ лінсь-
кої, полі тич ної та еко но міч ної діяль ності [1]. Проте для управ лінсь кої 
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сфери, полі тики та еко но міки важ ли вим є не стільки своє часне озна-
йом лення з пер вин ною інфор ма цією, скільки випе ре джу вальне вияв-
лення про блем них ситу а цій і про гноз роз витку подій. Необ хід ність 
в отри манні такої інфор ма ції зумов лена пере хо дом влад них струк тур 
до про гнос тич них форм діяль ності з вико рис тан ням бага то ва рі ант-
них моде лей роз витку подій, що потре бує не просто конс та та ції фак тів 
для дове дення тієї чи іншої тези, а сис тем ного під ходу до роз в’я зання 
про блеми в цілому на основі поєд нання інте лек ту аль них здіб нос тей 
людини з функ ці о наль ними мож ли вос тями сучас них авто ма ти зо ва них 
інфор ма цій них сис тем [2].

Пе ре ва гами роботи інфор ма цій но-ана лі тич них служб є опе ра тив ний 
доступ до вели ких маси вів різ но ма ніт ної інфор ма ції, нау ко вої моно гра-
фіч ної літе ра тури, нау ко вих ста тей, мате рі а лів пері одики, інфор ма ції 
з мережі Інтернет.

Ро бота інфор ма цій но-ана лі тич них струк тур на базі нау ко вих біб лі о-
тек забез пе чує перш за все роз в’я зання таких завдань:

– отри мання досто вір ної і об’єк тив ної інфор ма ції про пере біг цих 
про це сів, у тому числі і в регі о наль ному аспекті;

– ви яв лення сус піль но-по лі тич них, соці аль но-еко но міч них, нау ко во-
тех ніч них та інших проблем;

– мо ні то ринг інфор ма цій ного простору;
– сис тем ний ана ліз одер жа ної інфор ма ції;
– за без пе чення орга нів управ ління, уста нов і орга ні за цій, гро ма дян 

інфор ма цією, одер жа ною при здійс ненні моні то рин гу;
– ви яв лення чин ни ків, що викли ка ють сус піль но-по лі тичні, еко но-

мічні й соці альні загрози в даний час і в перс пек ти ві.
Нині одним із пріо ри тет них і перс пек тив них напря мів роботи інфор-

ма цій но-ана лі тич них служб на базі нау ко вих біб лі о тек є під го товка 
інфор ма цій них про дук тів «на випе ре джен ня». Такі мате рі али можуть 
міс тити екс пертні оцінки, ана лі тичні довідки та про гнози роз витку 
клю чо вих про блем нашого сус піль ства. 

 Зок рема, Служба інфор ма цій но-ана лі тич ного забез пе чення орга нів 
дер жав ної влади (СІАЗ) Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого має пози тив ний досвід вироб лення різ но ма ніт них якіс них 
інфор ма цій но-ана лі тич них про дук тів. Сьо го дні можна конс та ту вати 
велике зрос тання таких запи тів корис ту ва чів про дук ції СІАЗ, як елект-
ро нні вер сії ана лі тич них мате рі а лів на замов лення орга нів дер жав ної 
влади всіх рів нів, гро мадсь ких орга ні за цій, еко но міч них струк тур, нау-
ко вих пра ців ни ків, елект ро нні вер сії тема тич них та видо вих зібрань 
пуб лі ка цій тощо. На сьо го дні постій ними бага то річ ними або нен тами 



служби є обласні, міські, районні держ ад мі ніст ра ції, а також гро мадські 
орга ні за ції, інфор ма ційні центри в усіх регі о нах Укра їни (загаль на кіль-
кість понад 600 колек тив них або нен тів). Пра ців ники служби неод но-
ра зово брали участь у нау ко вих кон фе рен ціях, а саме: у між на род них 
нау ко вих кон фе рен ціях, що про хо дили в НБУВ; у роботі Між на род ної 
нау ко вої кон фе рен ції «Книж кова куль тура: Досвід мину лого і про-
блеми сучас нос ті», орга ні зо ва ної Нау ко во-ви дав ни чою радою РАН, 
Нау ко вим центром дослі джень книж ко вої куль тури РАН та Нау ко вою 
радою РАН «Істо рія сві то вої куль ту ри», яка від бу лася в грудні 2008 р. 
у Москві. Крім того, спів ро біт ники НБУВ узяли участь у Між на род-
ному форумі «Проб леми роз витку інфор ма цій ного сус піль ст ва», у рам-
ках якого від бу лися VI Між на родна нау ко во-прак тична кон фе рен ція 
«INFORMATIO-2009: Елект ро нні інфор ма ційні ресурси: ство рення, 
вико рис тання, доступ» та XIII Між на родна нау ко во-прак тична кон фе-
рен ція УкрН ТІ «Побу дова інфор ма цій ного сус піль ства: ресурси і тех но-
ло гі ї» у жовтні 2009 р. у м. Львів.

У збір нику «Нау кові праці Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го» (вида ється щоріч но) та інших нау ко вих видан нях 
неод но ра зово були пред став лені мате рі али спів ро біт ни ків СІАЗ щодо 
шля хів удо ско на лення та ефек тив ного вико рис тання біб ліо теч ного 
потен ці алу в інфор ма цій но-ана лі тич ній роботі.

Під су мо ву ючи, можна конс та ту вати, що інфор ма цій но-ана лі тична 
діяль ність вели ких нау ко вих біб лі о тек сьо го дні повною мірою здатна 
реа лі зу вати інфор ма ційні вимоги сучас ного замов ни ка.
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Ана ліз ре а лі за ції ге н де р ної по лі ти ки на ба зі ма те рі а лів 
ві т чи з ня них  ЗМІ

До слі джу ють ся де які ас пе к ти ві до бра жен ня ге н де р них пи тань в укра ї н сь ких 
ЗМІ. На го ло шу єть ся на ак ту а ль но с ті те ми ге н де р ної рі в но сті в про це сі ін те г ра ції 
Укра ї ни у сві то ве спів то ва ри с т во. Ви зна че но про бле м ні ге н де р ні зо ни, що по тре-
бу ють ко ре к ції з бо ку дер жа ви.

Про тя гом остан ніх ро ків у сві ті від бу ли ся сут тє ві змі ни в сприй нят ті 
ге н де р ної про бле ма ти ки, і від по ві д но змі ни ли ся й пріо ри те т ні на пря-
ми ре а лі за ції по лі ти ки від но с но жі нок і чо ло ві ків, ста в ля чи на го лос на 
не об хід но с ті впро ва джен ня прин ци пу ге н де р ної рі в но сті у всі сфе ри 
по лі ти ки. Прин цип ге н де р ної рі в но сті роз гля да єть ся сьо го дні сві то вою 
спі ль но тою пе ре д у сім як по лі тич не пи тан ня, яке ви ма гає зна ч но роз ши-
ре ної сфе ри за сто су ван ня – не ли ше в ін те ре сах жі нок, а й в ін те ре сах 
чо ло ві ків і всьо го су с пі ль с т ва в ці ло му [1]. 

Слід за зна чи ти, що Кон сти ту ція Укра ї ни не тіль ки від кри ває пе ред 
жі н ка ми ши ро кий спектр мо ж ли во с тей що до за хи с ту сво їх прав і сво-
бод, а і тра к тує їх зна ч но ши р ше і більш де мо к ра ти ч но, ніж між на ро д ні 
пра во ві ак ти. Од нак по трі б но ви зна ти, що в кра ї ні ще не від бу ла ся змі на 
іде о ло гії від но с но про бле ми ста но ви ща жі нок і чо ло ві ків у су с пі ль с т ві 
від по ві д но до сві то вих те н де н цій роз ви т ку цьо го пи тан ня. 

Ва го мий вплив на фо р му ван ня ге н де р них цін но с тей і за крі-
п лен ня їх у сві до мо с ті ма ють за со би ма со вої ін фо р ма ці ї. Ви-
вчен ня їх ма те рі а лів дає змогу вста но ви ти, як пред ста в ля ють і 
ха ра к те ри зу ють ге н де р ну си ту а цію в укра ї н сь ко му су с пі ль с т ві пра-
ців ни ки ЗМІ. Пи тан ню ге н де р ної спе ци фі ки ма те рі а лів ЗМІ при свя-
че ні ро бо ти укра ї н сь ких до слі д ни ків: А. М. Во ло бу є вої, І. Кі я н ка, 
С. Ку ш нір, Н. Ф. Ос та пе н ко, Н. М. Си до ре н ко, Т. І. Ста р че н ко, Р. І. Фе до сє є вої 
та ро сій сь ких на у ко вців: Н. І. Аж гі хі ної, О. А. Во ро ні ної, О. М. Здра во-
ми с ло вої, Г. С. Дві ня ні ної, А. В. Ки ри лі ної та ін. 

На ці о на ль ні екс пе р ти з ге н де р них пи тань кон с та ту ють, що ус ві до м-
лен ня не об хід но с ті впро ва джен ня дер жа в ної по лі ти ки від но с но рі в но-
сті прав і мо ж ли во с тей жі нок і чо ло ві ків з по зи ції спри ян ня ге н де р ній 
рі в но сті, а не охо рон ній кон це п ції по ліп шен ня ста но ви ща жі нок, ще не 
вла с ти во ні дер жа в ним стру к ту рам, ні гро ма дян сь ко му су с пі ль с т ву і 
об ме же но, го ло вним чи ном, рі в нем Мі ні с тер с т ва у спра вах сі м'ї, мо ло ді 
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і спо р ту. Це зна ч ною мі рою ви зна чає ос но в ні про бле ми фу н к ці о ну ван ня 
на ці о на ль но го ме ха ні з му за без пе чен ня рі в них прав і мо ж ли во с тей жі-
нок і чо ло ві ків.

Ва ж ли ва  роль у по пу ля ри за ції ге н де р них цін но с тей у су с пі ль с т ві на-
ле жить  бі б лі о те кам, які є ін фо р ма цій ни ми, куль ту р ни ми та осві т ні ми 
за кла да ми з ве ли че з ни ми упо ря д ко ва ни ми  фо н да ми. Пе ре ва гою на у ко-
вих бі б лі о тек у спра ві  до ся г нен ня ге н де р но го па ри те ту в су с пі ль с т ві є 
те, що опе ру ю ю чи ве ли ки ми ма си ва ми ін фо р ма ції, во ни зда т ні на да ва ти 
до ві д ко во- ко н су ль та ти в ні по слу ги на ба зі стру к ту ро ва ної ін фо р ма ції з 
ме тою за без пе чен ня прин ци пу «ко ж но му ко ри с ту ва чу – по трі б ну йо му 
ін фо р ма ці ю». Тоб то са ме бі б лі о те ки мо жуть ста ти ефе к ти в ним по се ре-
д ни ком між вла дою – про вай де ром ге н де р ної по лі ти ки та гро ма дя на-
ми. Це на бу ває ак ту а ль но с ті, оскі ль ки в сьо го дні ш ньо му укра ї н сь ко му 
су с пі ль с т ві спо сте рі га єть ся фо р ма ль ний під хід дo за не сен ня ге н де р них 
пи тань у по ря док ден ний ви щих ор га нів дер жа в ної вла ди, які, зда єть-
ся, ак це н ту ють ува гу на ге н де р них пи тан нях під ти с ком між на ро д них 
ор га ні за цій, окр e мих жі но чих груп, з огля ду на не об хід ність під три му-
ва ти пе в ний імідж дер жа ви в очах між на ро д ної спі ль но ти. Мо ж ли во, 
це від бу ва єть ся то му, що про вай де ри ге н де р ної по лі ти ки не зав жди мо-
жуть пе ре ко на ти су с пі ль с т во в по зи ти ві сво їх іні ці а тив, до то го ж сти ка-
ють ся з тру д но ща ми за сто су ван ня те о ре ти ч них по ло жень на прак ти ці. 
Тож ге н де р на те ма хоч і об го во рю єть ся час від ча су в пре сі, але, зда єть-
ся, осо б ли во го впли ву на сві до мість укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва не ма є. 
Бі б лі о те ки мо жуть під ви щи ти обі зна ність ши ро ких верств на се лен ня в 
ге н де р них пи тан нях. 

Ці фу н к ції від по ві да ють  ідеї ін фо р ма ти за ції су час но го су с пі ль с т ва, 
яку сьо го дні, без пе ре ч но, по в’я зу ють з бі б лі о те ка ми.   

Мо ні то ринг ЗМІ дає мо ж ли вість ви зна чи ти про бле м ні ге н де р ні зо ни 
су час но го укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва, оці ни ти сту пінь при йн ят тя су с пі-
ль с т вом ідей ге н де р ної рі в но сті і на ба зі отри ма них да них дає змо гу ско-
ри гу ва ти ге н де р ну по лі ти ку дер жа ви.

Так,  від по ві д но до по ло жень За ко ну Укра ї ни «Про за без пе чен ня 
рі в них прав і мо ж ли во с тей жі нок і чо ло ві ків», при йн я то го 8 ве ре с ня 
2005 р., рі в ні пра ва жі нок і чо ло ві ків – це від су т ність об ме жень або 
при ві ле їв за озна кою ста ті, а рі в ні мо ж ли во с ті жі нок і чо ло ві ків – рі в ні 
умо ви для ре а лі за ції рі в них прав жі нок і чо ло ві ків. Під по нят тям ге н-
де р на рі в ність ро зу мі єть ся рі в ний пра во вий ста тус жі нок і чо ло ві ків і 
рі в ні мо ж ли во с ті для йо го ре а лі за ції, що дає можливість пред ста в ни кам 
обох ста тей бра ти рі в ну участь у всіх сфе рах жит тє ді я ль но с ті су с пі ль-
с т ва. Про те, на ду м ку на ці о на ль них екс пе р тів, ух ва лен ня за ко ну про 
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ге н де р ну рі в ність на вряд чи змо же ка р ди на ль но змі ни ти си ту а цію з 
дис кри мі на ці єю жі нок в Укра ї ні, оскі ль ки, по -пе р ше, він не за без пе че-
ний ре а ль ним ме ха ні з мом ви ко нан ня, а по -дру ге, не пе ред ба чає са н к цій 
у ра зі йо го по ру шен ня. Крім то го, пі с ля ух ва лен ня за ко ну по трі б но вно-
си ти до да т ко ві змі ни для за без пе чен ня ге н де р ної рі в но сті в ци ві ль ний, 
тру до вий і кри мі на ль ний ко де к си Укра ї ни. 

Як сві д чить по всяк ден на прак ти ка, ге н де р ний па ри тет, про го ло ше-
ний Ос но в ним за ко ном Укра ї ни, у ре а ль но му жит ті ча с то по ру шу єть ся, 
а дис кри мі на ція жі нок іс нує, хо ча і пе ре ва ж но в ла те н т но му ви гля ді. Зо-
к ре ма, спо сте рі га ють ся фа к ти, що сві д чать про на яв ність про явів ге н де-
р ної дис кри мі на ції при при йн ят ті на ро бо ту (найчастіше в при ва т но му 
се к то рі еко но мі ки). Є сві д чен ня, що при укла дан ні ко н т ра к тів, осо б ли во 
при ва т ни ми під при єм ця ми, ро бо то да в ці не рі д ко бе руть з жі нок зо бо в’я-
зан ня не бра ти де к ре т ну від пу с т ку. При цьо му са н к ції про ти ро бо то да-
в ців- по ру ш ни ків не за сто со ву ю ть ся. Фа к ти при хо ва ної дис кри мі на ції 
та кож ча с то зу стрі ча ють ся в ЗМІ, зо к ре ма в ге н де р но- упе ре дже ній ре к-
ла мі і ого ло шен нях про при йом на ро бо ту, у сте рео ти п ній, дис кри мі на-
цій ній фо р мі т. ін. [2].

Іс то т ною про бле мою в Укра ї ні за ли ша єть ся дис про по р ція в до хо дах 
жі нок і чо ло ві ків. До хо ди жі нок, за йня тих у дер жа в но му се к то рі еко-
но мі ки, на 25 % ни ж че за до хо ди чо ло ві ків. У при ва т но му се к то рі цей 
роз рив на ба га то бі ль ший. Ро бо чий день жі нок до в ший, ніж у чо ло ві ків, 
уна с лі док то го, що окрім ос но в ної ро бо ти переважно на жі н ку по кла де-
но ве ден ня май же всьо го до ма ш ньо го го с по дар с т ва. Незважаючи на те 
що за ко но дав ст во за бо ро няє ви ко ри с то ву ва ти жі но чу пра цю на шкі д-
ли вих ви ро б ни ц т вах, жі н ки іно ді ви му ше ні пра цю ва ти на та ких ви ро б-
ни ц т вах, не рі д ко – в ан ти са ні та р них умо вах. Тре ба ви зна ти та кож факт 
при хо ва ної дис кри мі на ції, що ко ре нить ся в гро мад сь кій сві до мо с ті, 
кон се р ва ти в них ге н де р них сте рео ти пах, ко ли мі с це і роль жі н ки пов’я-
зу єть ся ви клю ч но із сі м’єю, а чо ло ві ка – з гро мад сь кою ді я ль ні с тю. Для 
вста но в лен ня ре а ль ної рі в но пра в но с ті ста тей у кра ї ні, змі ни ста но ви-
ща і ста ту су жі н ки по ви нні пов’я зу ва ти ся з змі ною ста но ви ща чо ло ві ка. 
На ду м ку екс пе р тів з ге н де р них пи тань, для по до лан ня тих по ру шень 
ген де р ної де мо к ра тії, які спо сте рі га ють ся в ре а ль но му жит ті, не об хід но 
про ве с ти ін ве н та ри за цію чинних за ко нів і під за кон них ак тів на під ста ві 
ге н де р них екс пе р тиз; ви ро би ти спе ци фі ч ні ан ти ди с к ри мі на цій ні прин-
ци пи і пра во ві но р ми; вра хо ву ва ти ге н де р ний чин ник при роз гля ді ко-
ж но го за ко но про е к ту; ство ри ти ква лі фі ко ва ний гро мад сь кий ор ган для 
про ве ден ня ге н де р ної екс пе р ти зи як чин них за ко нів, так і но вих за ко но-
про е к тів [3].
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Як сві д чать до слі джен ня, про бле ма кон се р ва ти в них ге н де р них сте-
рео ти пів є ак ту а ль ною для су час ної Укра ї ни. По над усе во на то р ка єть ся 
сфе ри про фе сій ної за йня то с ті. Тра ди цій ни ми за ли ша ють ся уяв лен ня, 
що осві че на жі н ка по ви нна бу ти насамперед дру жи ною і ма ті р’ю, а всі 
ін ші со ці а ль ні ро лі – дру го ря д ні, що жі н ка- ке рі в ник – це гі р ше, ніж чо-
ло вік на цій по са ді, осо б ли во в пе ре ва ж но чо ло ві чих ко ле к ти вах. То му 
ак ту а ль ним сьо го дні є фо р му ван ня по зи ти в но го ста в лен ня су с пі ль с т ва 
до жі нок- ке рі в ни ків. 

Дер жа ва до кла дає зу сил ля для ви ко рі ню ван ня ге н де р них сте рео ти-
пів, але на жаль, та кі за хо ди найчастіше по в’я за ні з під ви щен ням ста ту су 
са ме жі нок, без під три м ки від по ві д но го ста ту су чо ло ві ків. На при клад, 
в Укра ї ні іс нує свя то «День ма те рі», але при цьо му не має ана ло гі ч но го 
свя та «День ба ть ка», що на кла дає сте рео ти пи на тра ди цій ні ро лі чо ло-
ві ка і жі н ки. Крім то го, ре а лі за ція чин но го за ко но дав ст ва, спря мо ва но-
го на до ся г нен ня ге н де р но го па ри те ту у всіх сфе рах жит тє ді я ль но с ті 
су с пі ль с т ва, пе ред ба чає здій с нен ня по стій ної ін фо р ма цій но- про па ган -
ди ст сь кої ді я ль но с ті спря мо ва ної на фо р му ван ня ге н де р ної куль ту ри 
на се лен ня, ускла д не на че рез від су т ність у кра ї ні ви па д ків по ка рань за 
дис кри мі на цію і ко н т ро лю ін фо р ма ції в ЗМІ на пред мет змі ц нен ня ге н-
де р них сте рео ти пів.

Дер жа в ні ЗМІ Укра ї ни час від ча су про во дять ін фо р ма цій ну ро бо ту з 
пи тань під ви щен ня со ці а ль но го ста ту су жі н ки в укра ї н сь ко му су с пі ль-
с т ві. У ці ло му мо ж на ска за ти, що порівняно з ми ну ли ми ро ка ми їх роль 
у фо р му ван ні ге н де р ної де мо к ра тії зна ч но зро с ла. Пу б лі ка ції, ра діо- і 
те ле пе ре да чі, що спря мо ва ні на фо р му ван ня ге н де р ної куль ту ри су с пі-
ль с т ва, спри я ють ви ко рі ню ван ню сте рео ти п них уяв лень. Про те, тре ба 
ви зна ти, що ге н де р ні про бле ми ще ча с то ви сві т лю ють ся в межах тра-
ди цій ної те ма ти ки – ко н т ро лю на ро джу ва но с ті, здо ро в’я, тур бо ти про 
ді тей і по бут  і т. ін. Крім то го, ЗМІ ча с то ре тран с лю ють ге н де р ні сте-
рео ти пи, що спри яє їх утве р джен ню.

Осо б ли ві с тю ін фо р ма цій них ка м па ній з ге н де р них пи тань остан ніх 
ро ків є те, що при їх ре а лі за ції ак ти в но ви ко ри с то ву ють ся рі з но ма ні т ні 
ре сур си еле к т ро нної ме ре жі Ін тер нет: веб- сай ти, еле к т ро нні пе рі оди ч-
ні ви дан ня, пор тали, еле к т ро нні роз си л ки, еле к т ро нні фо ру ми, та кі як 
укра ї н сь кий жі но чий пор тал, ін фо р ма цій ний еле к т ро нний бю ле тень 
«Гру па», ін тер нет- га зе ти «Сі м’я і ге н де р на рі в ність» тощо, що спри я ють 
об мі ну ін фо р ма ці єю не ли ше на ре гі о на ль но му, але і на на ці о на ль но му 
рі в ні.

Зна ч ну роль у по до лан ні кон се р ва ти в них уяв лень про мо де лі по ве ді-
н ки чо ло ві ків і жі нок мо жуть ві ді гра ва ти жі но чі не уря до ві ор га ні за ції і 
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по лі тич ні пар ті ї. Але на сьо го дні, як показують під ра ху н ки до слі д ни-
ків, ли ше 0,2 % жі но чо го на се лен ня Укра ї ни бе ре участь у ро бо ті жі но-
чих об’ єд нань. Жі н ки з ви со ким рі в нем осві ти, які за йня ті пе ре ва ж но у 
сфе рі ро зу мо вої пра ці і ус ві до м лю ють про бле ми ге н де р ної не рі в но с ті, 
сі мей но го на си ль с т ва, се к си з му су с пі ль них від но син, не об хід но с ті ви-
хо ван ня в жі нок са мо по ва ги та вла с ної гі д но с ті, ста но в лять ава н гард 
жі но чо го ру ху. Од нак їх зо всім не ба га то. Пе ре ва ж на бі ль шість у скла-
ді жі но чих гро мад сь ких ор га ні за цій – це ті, хто через со ці а ль но- еко но-
мі ч ні пе ре тво рення в кра ї ні не знай шли за сто су ван ня сво їм знан ням, 
зді б но с тям у ра ні ше на бу тій про фе сії і бу ли ви ті с не ні з ри н ку пра ці. 
Ре зуль та ти все на ці о на ль но го опи ту ван ня гро ма дян по ка зу ють, що жі-
но чі ор га ні за ції ста но в лять тіль ки 4 % від усіх за ре є с т ро ва них в Укра ї ні 
гро мад сь ких ор га ні за цій, про те з ко ж ним ро ком зро с тає їх кі ль кі с ний 
склад. Для при кла ду, у 1997 р. їх бу ло 575, у 2001 р.  – 1222 і на сьо го дні 
ця те н де н ція за ли ша єть ся без змін [4]. 

До то го ж жі но чий рух не має кон со лі да ції й си с те м но с ті у ви ро б лен ні 
йо го пріо ри те тів і ці лей, шля хів їх ре а лі за ці ї. Най іс то т ні шим га ль мом ре-
а лі за ції ефе к ти в ної ге н де р ної по лі ти ки є дер жа ва, то ч ні ше – яв но дис кри-
мі на цій на, не да ле ко гля д на, сфо р мо ва на ба га ть ма по ко лін ня ми си с те ма 
вла ди в кра ї ні на ос но ві бе з у мо в но го пріо ри те ту в ній чо ло ві чо го на ча ла. 
Звід си від су т ність дер жа в них про грам під три м ки жі но чих гро мад сь ких 
ор га ні за цій, си с те м но го на у ко во го по шу ку іде о ло гі ч них ос нов їх роз ви-
т ку і ді я ль но с ті. Ідеть ся про те, що гро мад сь кі ор га ні за ції рі д ко при тя-
гу ють ся до ви ко нан ня дер жа в них про грам, про бле м ним за ли ша єть ся до-
ступ до уча с ті в те н де рах на отри ман ня дер жа в них гро шо вих ре сур сів з 
ме тою ре а лі за ції про грам з ге н де р них і жі но чих пи тань і ін. 

Від су т ність си с те м но го дер жа в но го під хо ду до жі но чих про блем, їх 
ак ти в но го під клю чен ня до гро мад сь ко го й по лі тич но го жит тя не га ти в но 
 по зна ча єть ся на роз ви т ку дер жа ви і су с пі ль с т ва. Та не зва жа ю чи на це, 
жі но чий рух в Укра ї ні хо ча й по ві ль но, але все ж на би рає обе р тів. Про 
це сві д чить зро с тан ня кі ль ко с ті  все ук ра їн сь ких жі но чих ор га ні за цій: у 
1991 р. – п’ять, за раз бли зь ко 50. Отже, пе р с пе к ти ва ко ж ної кон к ре т ної 
жі н ки на осо би с ту са мо ре а лі за цію збі ль шу є ть ся [5].

До ре чі, іс ну ю чі ге н де р ні сте рео ти пи ускла д ню ють жит тя не ли ше 
жі н кам, а й чо ло ві кам. Еко но мі ч на кри за, ка жуть со ці о ло ги, на сам пе ред 
вда ри ла по чо ло ві ках. Ве ли кий і се ре д ній бі з нес пе ре ва ж но три ма єть ся 
на їх ніх пле чах. Ви пла та кре ди тів та кож. Ме н та ль но су с пі ль с т во асо ці-
ює чо ло ві ка як го ду ва ль ни ка ро ди ни, то му без ро біт тя си ль но по зна ча-
єть ся са ме на чо ло ві ках, за га ня ю чи їх пси хо ло гі ч но в глу хий кут. Гло ба-
ль ною стає і кри за ба ть ків с т ва [6]. 
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Та ким чи ном, для ви ко рі нен ня ге н де р них сте рео ти пів, не об хід ною є 
змі на ме н та лі те ту жі нок і чо ло ві ків, і в цьо му пла ні ще не об хід но ба га то 
чого зро би ти, у то му чи с лі че рез ЗМ І. Го во ря чи про си ту а цію на ри н ку 
пра ці, уча с ни ця кру г ло го сто лу «У часть жі нок у по лі тич но му жит ті та 
жі но че лі дер с т во в Укра ї ні»  го ло ва Бе р шад сь кої рай де р жа д мі ні с т ра ції 
С. Шульц (Він ни ць ка обл.) за зна чи ла, що хоча в Укра ї ні жі н ки на сьо го дні 
становлять 53 % на се лен ня кра ї ни, їх частка в за га ль ній кі ль ко с ті під при-
єм ців становить 30 %. В ос но в но му во ни за йня ті в ма ло му та се ре д ньо му 
бі з не сі. У ве ли ко му бі з не сі жі н ки – рі д кість. 

Ста но в лен ня жі но чо го бі з не су в бі ль шо с ті ви па д ків від бу ва єть ся за 
ра ху нок іні ці а ти ви жі нок, а не як ре зуль тат дії спе ці а ль них дер жа в них 
про грам. Жі но чий бі з нес орі є н то ва ний, в ос но в но му, на роз дрі б ну то р-
гі в лю, ме ди ци ну, куль ту ру та на у ку. Ра зом з тим се ред на й ма них пра-
ців ни ків по ка з ни ком дис кри мі на ції є рі вень за ро бі т ної пла ти, який в 
ці ло му становить 2/3 від чо ло ві чо ї. Ге н де р на не рі в ність в опла ті пра ці є 
пря мим по ру шен ням прин ци пу рі в ної опла ти за рі в ну пра цю. Май же в 
усіх га лу зях на род но го го с по дар с т ва жі н ки обіймають ни зь ко оп ла чу ва-
ні по са ди. Всі ці ро ки на ри н ку пра ці про сте жу єть ся ще од на за ко но мі-
р ність: чо ло ві ки ви ті с ня ють жі нок з пе р с пе к ти в них до б ре опла чу ва них 
по сад. 

Сві то ва прак ти ка демонструє: у про ві д них кра ї нах се ред тих, хто 
при ймає ва ж ли ві для кра ї ни рі шен ня, до 50 % – жі н ки. Не об хід но зве-
р ну ти ува гу на той факт, що з 450 на род них де пу та тів за всі ро ки ли ше 
3,9 % становлять жі н ки; їх оди ни ці се ред го лів об ла с них та ра йон них 
ад мі ні с т ра цій. Роль жі н ки в су с пі ль но- по лі ти ч но му жит ті на сьогодні 
не до оці ню є ть ся. Змі ни ж у ста но ви щі жі нок в Укра ї ні мо ж ли ві ли ше за 
умо ви по слі до в ної дер жа в ної ге н де р ної по лі ти ки в да ній сфе рі.

Іс нує те н де н ція ві до бра жен ня управ лін сь ко го ас пе к ту ге н де р них 
про блем у ви кри в ле но му ви гля ді, де по слі до в но ві до бра жа ють жі н ку в 
об ра зі па си в ної, емо цій ної, сла б кої, за ле ж ної лю ди ни, у той же час чо-
ло вік зо бра жу єть ся як лю ди на ак ти в на, ін те ле к ту а ль но  ро з ви ну та, си-
ль на, не за ле ж на. Та ка спе ци фі ка спо тво рює об раз жі н ки- уп ра в лі н ця та 
про до в жує фо р му ва ти не га ти в ний імідж жі нок- по лі ти ків. По трі б но роз-
гля да ти ві до бра жен ня ге н де р них ка те го рій на при кла ді ка те го рії пар т-
нер с т ва [7]. 

До ре чі, в умо вах ни ні ш ньої кри зи ри нок пра ці став більш спра ве д-
ли вим до жі нок, стве р джу ють між на ро д ні екс пе р ти. До кри зи, жі н кам 
пла ти ли за ті ж са мі зо бо в’я зан ня на 15–20 % ме н ше ніж чо ло ві кам. Те-
пер окла ди чо ло ві ків ско ро ти ли ся, і з пред ста в ни ка ми обох ста тей вже 
роз ра хо ву ють ся од на ко во. Утім, ві т чи з ня ні ка д ро ви ки пе ре ко ну ють: у 
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нас ге н де р ної не рі в но с ті ні ко ли не бу ло. Про те те пер ро бо то да в ці по ча-
ли за про шу ва ти жі нок ча с ті ше. По ки чо ло ві ки ви чі ку ва ли ви гі д ні про-
по зи ції, жі н ки по го джу ва ли ся на на яв ні ва ка н сі ї. Охо чі ше бе руть жі нок 
і на ке рі в ні по са ди. Осо б ли во на по са ду фі нан со во го ди ре к то ра [8].

По зна чи ла ся ни ні ш ня кри за і на збі ль шен ні кількості жі нок, що ба-
жа ють слу жи ти в ар мі ї. Своє ба жан ня слу жи ти в укра ї н сь кій ар мії 
дедалі ча с ті ше ви сло в лю ють жі н ки, і нині во ни становлять тре ти ну від 
ко н т ра к т ни ків. Пе р с пе к ти ви слу ж би в ар мії за ко н т ра к том ма ло при ваб-
лю ють укра ї н сь ких чо ло ві ків: со л дат сь ка зар пла та від 800 до 1200 грн., 
лі ж ко в кі м на ті гу р то жи т ку на 3–4 осо би. За ін фо р ма ці єю, на да ною Ген-
шта бом ЗСУ, на кві тень 2009 р. в Укра ї ні в Зброй них си лах на слу ж бі 
пе ре бу ва ло бли зь ко 16 тис. жінок – всі во ни за ко н т ра к том [9]. 

Мо ж на кон с та ту ва ти на яв нісь при хо ва ної дис кри мі на ції за ста-
те вою озна кою  в си с те мі осві ти в Укра ї ні. Остан ні ми ро ка ми в 
на шій дер жа ві, як і в ба га тьох за хі д них су с пі ль с т вах, спо сте рі-
га єть ся те н де н ція до зро с тан ня рі в ня осві ти се ред жі нок та їх ака-
де мі ч них до ся г нень по рі в ня но з чо ло ві ка ми. В остан ні де кі ль ка ро-
ків в Укра ї ні кі ль кість ді в чат, які здо бу ва ють осві ту у ви шах, на 
10 % пе ре ви щує кі ль кість хло п ців. Крім цьо го, шко ля р ки та сту де н т ки 
не рі д ко ви яв ля ють лі дер сь кі зді б но с ті та ор га ні за тор сь кий хист. Од нак 
на ри н ку пра ці усіх цих зді б них ді в чат на вряд чи по ба чи мо на про ві д-
них по зи ці ях у від по ві д них га лу зях та про фе сі ях. У цьо му й по ля гає 
фе но мен «зни кан ня жі но чої об да ро ва но с ті». 

Ос но в на при чи на кри єть ся в со ці а ль них очі ку ван нях що до то го, якою 
є го ло вна сфе ра та спо сіб жі но чої са мо ре а лі за ції: ни ми тра ди цій но про-
до в жу ють вва жа ти сі м’ю та ма те рин с т во. На ра зі си ту а ція та ка, що жі н ці 
ча с то до во дить ся ро би ти ви бір – або сі м’я, або ка р’є ра. З ці єю скла д ною 
ди ле мою ма ють спра ву без ліч су час них жі нок, про те її конс тру к ти в не 
ви рі шен ня є не мо ж ли ве до ти, до ки не бу дуть ство ре ні умо ви, за яких 
ма те рин с т во не ста ва ти ме пе ре шко дою для про фе сій но го роз ви т ку [10].

Іс то т ні за гро зи по си лен ня ге н де р ної аси ме т рії в осві ті по в’я за ні з 
поширенням пла т ної осві ти. Оче ви д но, що сьо го дні іс ну ють два ти пи 
за гроз, по в’я за ні з пла т ною осві то ю. Пе р ший – збі ль шен ня кі ль ко с ті 
сту де н тів ву зів від бу ва єть ся го ло вним чи ном за ра ху нок пла т ної осві-
ти, осо б ли во це стосуєть ся гу ма ні та р но- со ці а ль них і еко но мі ч них спе-
ці а ль но с тей, а ці спе ці а ль но с ті в ос но в но му «жі но чі». Тож без пе ре ч но, 
що, ско ро чу ю чи ви тра ти на осві ту, дер жа ва вста но в лює до да т ко ві пе ре-
шко ди на шля ху роз ви т ку люд сь ко го ка пі та лу й про фе сій ної ді я ль но с ті 
жі нок. Се ред про блем осві ти, що ма ють ви ра з не ге н де р не за ба р в лен ня, 
слід за зна чи ти про бле му еко но мі ч ної від да чі від рі в ня осві ти. В Укра ї ні 
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еко но мі ч на від да ча від осві ти в жі нок іс то т но ни ж ча , ніж у чо ло ві ків. З 
під ви щен ням осві т ньо го рі в ня від бу ва єть ся збі ль шен ня рі з ни ці в до хо-
дах чо ло ві ків і жі нок, а це, у свою чер гу, впли ває і на рі вень пе н сій но го 
за без пе чен ня (сьо го дні рі вень пе н сій у жі нок ни ж чий, ніж у чо ло ві ків). 
Тоб то в Укра ї ні не пра цює чин ник під ви щен ня рі в ня осві ти як го ло вно-
го на пря му ви рі в ню ван ня ста но ви ща чо ло ві ків і жі нок на ри н ку пра ці і 
їх пе н сій но го за без пе чен ня, а час, ви тра че ний жі н ка ми на ре про ду к ти в-
ну ро бо ту, не є су с пі ль но ви зна ним. 

Ди ре к тор Ін сти ту ту де мо гра фії і со ці а ль них до слі джень На ці о на ль-
ної ака де мії на ук Укра ї ни Е.  Лі ба но ва вва жає, що со ці а ль но- де мо г ра фі-
ч на по лі ти ка в Укра ї ні за без пе чує ге н де р ну рі в ність у фо р му ван ні люд-
сь ко го по те н ці а лу (здо ро в’я, осві та)  і не за без пе чує ге н де р ну рі в ність у 
ре а лі за ції люд сь ко го по те н ці а лу (за йня тість, до хо ди) [11].   

Про те, зважаючи на оче ви д ний про грес дер жа ви в за без пе чен ні па ри-
те т но го ста но ви ща ста тей, жі н ки Укра ї ни ще не ма ють рі в них з чо ло ві ка-
ми мо ж ли во с тей для уча с ті в по лі тич но му, еко но мі ч но му, куль ту р но му 
жит ті кра ї ни. Усу пе реч усьо му, що ро бить ся в Укра ї ні для за без пе чен ня 
ге н де р ної рі в но сті у сфе рі осві ти і на у ки, за ли ша єть ся без ліч ак ту а ль-
них про блем, що потребують спе ці а ль ної ува ги з бо ку як дер жа в них 
стру к тур, так і гро мад сь ко с ті. У су с пі ль с т ві ще іс нує ге н де р на не рі в-
ність. Пе ре д у мо ва ми ус пі ш но го ви рі шен ня про бле ми рі в но сті жі нок і 
чо ло ві ків в Укра ї ні мо ж на вва жа ти ство рен ня від по ві д ної со ці а ль но- 
еко но мі ч ної, ма те рі а ль но- те х ні ч ної та ін фо р ма цій ної ба зи для здій с нен-
ня ге н де р ної по лі ти ки в Укра ї ні ; вве ден ня ре гу ля р но го мо ні то ри н гу до-
три ман ня ге н де р них прин ци пів і ви ко ри с то ву ван ня ге н де р но- чу т ли вої 
ста ти с ти ки у всіх сфе рах дер жа в ної по лі ти ки; ак ти в не за лу чен ня ЗМІ 
до осві т лен ня пи тань фо р му ван ня ге н де р ної рі в но сті; під го то в ка екс-
пер  тів з ге н де р них пи тань і під ви щен ня ква лі фі ка ції дер жа в них слу ж-
бо в ців у сфе рі ге н де р но го ана лі зу; про ве ден ня ін фо р ма цій них ка м па ній 
і спе ці а ль них за хо дів що до пи тань ге н де р ної де мо к ра тії для під ви щен-
ня ге н де р ної куль ту ри на се лен ня і фо р му ван ня гро мад сь кої ду м ки про 
від но си ни обох ста тей; ство рен ня на ці о на ль них і між на ро д них ме реж 
жі но чих гро мад сь ких ор га ні за цій для об мі ну ін фо р ма ці єю і до сві дом.

Як сві д чить ге н де р ний ко н те нт- ана ліз дру ко ва них ЗМІ, про ве де ний 
Ін сти ту том со ці о ло гії НА НУ [12],  від но с на ста лість ін фо р ма цій них ра н-
гів, які по сі да ють ма те рі а ли ге н де р но го спря му ван ня у дру ко ва них  ЗМІ, 
сві д чить про про ве ден ня  пе в ної по лі ти ки ло ка лі за ції цих ма те рі а лів, як  
пра ви ло, у се ре ди ні чи с ла (пе ре ва ж но з другої по шосту сто рі н ку дру ко-
ва но го ви дан ня).  Зва жа ю чи на се ре д нє зна чен ня ра н гу ін фо р ма цій но го 
ма те рі а лу та се ре д нє зна чен ня сто рі н ки, на якій роз мі ще но пу б лі ка ції 
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ге н де р но го  ха ра к те ру, ге н де р ний дис курс (з чи с ла до слі джу ва них об-
ла с тей) най більш ак ту а лі зо ва ний в Оде сь кій об ла с ті та АРК, а най менш 
– у Львів сь кій, Ки їв сь кій та Жи то мир сь кій об ла с тях. Бі ль шість ін фо р-
ма цій них ма те рі а лів із ге н де р ним кон текс том «вбу до ва ні» в со ці а ль ну 
те ма ти ку пу б лі ка цій, хо ча до во лі по пу ля р ни ми є та кі вклю чен ня та кож 
до роз ва жа ль ної, по лі тич ної та ме ди ч ної тем. Най ча с ті ше при по дан ні 
ін фо р ма цій них ма те рі а лів ува га на ге н де р них пи тан нях ак це н ту єть ся в 
го ло вній ме ті по від ом лен ня, що сві д чить про при йн ят тя жу р на лі с та ми 
та ре да к то ра ми пи тань ге н де р ної рі в но сті як ва ж ли вої скла до вої роз ви-
т ку су час но го су с пі ль с т ва. За зви чай ре гі о на ль ні ви дан ня до три му ють-
ся більш па т рі а р ха ль них по гля дів на при ро ду та со ці а ль ну роль жі нок, 
ніж за га ль но ук ра їн сь кі. Про це сві д чить той факт, що в ре гі о на ль ній 
пре сі зо се ре дже но бли зь ко 85 % ма те рі а лів, які без пе ре ч но під три му-
ють сприй нят тя чо ло ві ка як зви чай ної лю ди ни, а жі н ки як де якої «спе-
ци фі ч ної іс то ти». По ді б ні су джен ня   в пу б лі ка ці ях зде бі ль шо го роз гля-
да ють ся в та ких на пря мах: ге н де р ні від но си ни і вла да (26 %), про бле ми 
со ці а ль но- тру до вих від но син (28 %), про бле ми сі мей но го та ро дин но го 
жит тя (36 %), ге н де р ні ас пе к ти сфер куль ту ри, осві ти, на у ки і спо р ту 
(27 %), се к су а ль но по ве ді н ка в ге н де р но му кон текс ті (27 %), ме н шою 
мі рою – ге н де р ний імідж по лі тич них ор га ні за цій (5 %). Вод но час за ре-
зуль та та ми об чи с лен ня мі ри  ди на мі ч но с ті жит тє вих прак тик, об’ єк-
тів ін фо р ма цій них ма те рі а лів за озна ка ми «мо ра ль ні с ть – ак ти в ність», 
«тра ди цій ні с ть –  емо цій ність», «ко м пе те н т ні с ть –  ра ці о на ль ність» об-
ра зи жі нок пред ста в ле ні у ЗМІ як об ра зи  більш ак ти в них, мо ра ль них, 
су час них та ра ці о на ль них чле нів су с пі ль с т ва, ніж об ра зи чо ло ві ків. 
Вод но час об ра зи чо ло ві ків ви яви ли ся пред ста в ле ни ми як об ра зи більш 
ком пе те н т них осіб, ніж об ра зи жі нок. 

Оби ра ю чи пе в ні ви дан ня, ана лі зу ю чи ма те рі а ли (аб со лю т но не обо-
в’я з ко во при свя че ні те мі жі нок), ба чи мо ті со ці а ль ні ро лі, які від во-
дять ся жі н кам, те, з чо го скла да єть ся са ме той об раз жі н ки, який при-
та ман ний цьо му су с пі ль с т ву (чи на в’я зу єть ся йо му), ба чи мо най більш 
ак ту а ль ні, «ді є ві», про хі д ні те ми, пи тан ня, які ту р бу ють, і чим за йня ті 
«у ми» в су час но му укра ї н сь ко му су с пі ль с т ві. Та ким чи ном, від дзе р ка-
лю ють ся осо б ли во с ті по лі тич ної куль ту ри і ге н де р них кон фі гу ра цій у 
су с пі ль с т ві. Са ме тут і мо же знай ти свою ні шу по те н ці ал біб ліо те ч них 
ін фо р ма цій но- ана лі ти ч них стру к тур, які по кли ка ні на да ва ти об’ єк-
ти в ну ін фо р ма цію з ак ту а ль них пи тань жит тя су с пі ль с т ва, що спри яє 
при йн ят тю оп ти ма ль них по лі тич них чи управ лін сь ких рі шень. Ба га то 
бі б лі о тек Укра ї ни, ро зу мі ю чи ва ж ли вість  до ся г нен ня ге н де р но го па ри-
те ту у ві т чи з ня но му су с пі ль с т ві в кон текс ті вхо джен ня на шої дер жа ви 
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у сві то ве спів то ва ри с т во, на ма га ють ся до по мо г ти за ці ка в ле ним осо бам 
ро зі бра ти ся у сут но с ті пра во вих ас пе к тів ге н де р ної рі в но сті, за без пе-
чен ні ре а ль них пар т нер сь ких вза є мин між жі н ка ми й чо ло ві ка ми, їхньої 
за га ль ної від по ві да ль но с ті в усу нен ні дис ба ла н су в при ва т ній та пу б лі-
ч ній сфе рах, утве р джен ні па ри те т них за сад, що ве дуть до га р мо нії та 
вза є мо ро зу мін ня ста тей. 

Але сьо го дні, на жаль,  ді я ль ність бі б лі о тек у цьо му на пря мі об ме-
жу єть ся ли ше про ве ден ням кру г лих сто лів  за уча с тю пред ста в ни ків 
вла ди та за ці ка в ле них гро мад сь ких ор га ні за цій, а та кож ство рен ням 
на у ко во- до по мі ж них біб ліо гра фі ч них по ка ж чи ків з ге н де р них пи тань, 
зо рі є н то ва них на чи та чів рі з них рі в нів: на у ко вців, до к то ра н тів, ас пі ра н-
тів, по шу ка чів, ма гі с т ра н тів, ви кла да чів, сту де нт сь ку мо лодь, ке рі в ни-
ків за кла дів осві ти, учите лів шкіл, біб ліо те ч них пра ців ни ків.
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