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КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА «КНИГА-ЧИТАЧ»: 

ТРАДИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

Читання є важливою ознакою цивілізованого життя 

суспільства, формою спілкування, отримання та обміну 

інформацією. Йому належить провідне місце в процесі 

духовного та інтелектуального збагачення людини. ХХІ 

століття відзначилося неймовірно швидким темпом життя, 

і не останню роль у цьому зіграла інформатизація 

суспільства. В один момент інформації стало так багато, 

при цьому вона постійно змінювалася та оновлювалася, що 

спроби людини «не відставати» приводили лише до того, 

що інформація зчитувалася не повністю, а лише 

поверхневими фактами, адже на більш глибоке вивчення 

просто недостатньо часу. Таке фрагментарне, мозаїчне 

сприйняття світу стало характерним для жителів 

економічно розвинутих країн, де інформаційні технології 

давно стали частиною практично усіх сфер суспільного 

життя. Терміни «кліпова культура», «кліпове мислення» та 

«кліпове сприйняття» виникли як спроба роз’яснити 

феномен, спричинений науково-технічним прогресом. 

З плином часу та розвитком інформаційних 

технологій потреби і зацікавлення молоді видозмінилися 

[1, c. 34-41; 2, с. 34-41]. Сучасний молодий читач не 
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готовий витрачати час на неякісну книгу чи непродуктивне 

читання, тому переваги мають інформативні та корисні 

видання. Зокрема, це праці з психології, історії, культури, 

філософії; книги, що сприяють саморозвитку та 

самовдосконаленню, розширюють кругозір, розвивають 

стратегічне та логічне мислення та ін. Відтак, можна 

стверджувати, що у молодіжному середовищі переважає 

прагматичне читання, коли текст є «робочим матеріалом» і 

слугує конкретним цілям. 

Звісно, книжкова сфера, як і багато інших, отримала 

можливість задіяти всесвітню інформаційну мережу для 

своїх цілей, з’явились ресурси, щоб вплинути на ситуацію 

із кліповою культурою шляхом залучення молодих 

інтернет-споживачів до читацької діяльності та книжкової 

комунікації за допомогою спеціалізованих сервісів. Так, 

розвиток інформаційних технологій дав поштовх до появи 

не лише електронних книг, а й нових можливостей для 

популяризації книжкових видань та читацької діяльності 

загалом. Для просування книжкової продукції у мережі 

«Інтернет» часто використовують текстову і графічну, 

відео- та аудіоінформацію, комп'ютерну графіку, 

мультиплікацію, мультимедійну презентацію, віртуальні 

книжкові виставки, відео- та мультимедіа огляди книг 

тощо [3, c. 243-248].  

Інформаційний простір інтернету сприяє 

популяризації і поширенню книг, стимулює публікацію 

нових видань. Книжкова комунікація молоді значною 

мірою зосередилася не в реальному, а у віртуальному 

інформаційному середовищі, де функціонує багато 
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ресурсів книжкового спрямування. У вільному доступі 

читачів: групи в соціальних мережах, літературні форуми, 

книжкові блоги, буктьюби, буктрейлери, спеціалізовані 

додатки, електронні бібліотеки, які шляхом вебкомунікації 

та надання оглядів і рецензій сприяють популяризації 

книги та читання.  

Найчастіше для обговорення книжкових тем 

українська молодь використовує сторінки соціальних 

мереж «Facebook», «Instagram» та «Telegram». Соціальні 

мережі спочатку створювалися для об'єднання і 

спілкування, але сьогодні їх функція розширена, з’явилась 

можливість створювати групи для просування книг, 

ділитися своїми записами, шукати і завантажувати книги, 

читати їх в «онлайні». Літературні ресурси соціальних 

медіа допомагають виконувати такі завдання, як вибір 

книги для читання на основі рекомендацій від знавців 

хорошої літератури і пошук співрозмовників для 

обговорення прочитаних книг [4, c.178-188; 5]. Щодня 

мільйони користувачів соціальних мереж здійснюють 

«перепост» – дають посилання з адресою вподобаної 

інтернет-публікації і рекомендують своїм реальним і 

віртуальним друзям ті книги, статті, фільми, передачі, які 

не залишили байдужими, викликали емоції, дали нове 

цінне знання.  

Одними з найбільш поширених форм організації 

спілкування за допомогою вебтехнологій є форуми та 

блоги. У форумі повідомлення групуються за темами. 

Найбільш розвинені форуми за своїми ознаками наближені 

до соціальних мереж – між учасниками може налагодитися 
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соціальний зв’язок, комунікація. Усі форуми, зокрема 

літературні, формуються за аналогічним зразком. Пост 

відвідувача форуму може бути відкриттям нової теми або 

«вливатися» в уже відкриту тему, доповнюючи і 

коментуючи попередні пости. Багато літературних форумів 

існує для публікації авторами своїх творів, деякі з них 

створені і для письменників, і для читачів. Літературні 

форуми зазвичай відразу чітко демонструють свої 

особливості, тобто що саме можна знайти тут і для кого 

цей форум призначений.  

Протилежним форуму за своїми характеристиками є 

блог (з англ. weblog – вебжурнал) – спеціально створений 

вебсервіс, на якому користувач веде електронний 

щоденник, коментує записи інших користувачів, 

самостійно керує змістом і видаляє зайві коментарі [6, 

c.172-184]. Можливість вступити в публічну полеміку з 

автором робить блог середовищем мережевого 

спілкування, що має переваги перед електронною поштою, 

групою новин, форумами і чатами. Окрім текстової 

інформації, у блогах також часто використовують 

зображення, аудіо- та відеоматеріали. Книжковий блог – це 

особистий ресурс (сайт, сторінка в мережі «Інтернет»), де  

людина представляє особисто себе, свої думки з приводу 

різних книжкових тем, інтереси, захоплення, рецензії, 

огляди тощо. Змістом книжкових блогів зазвичай є: 

сюжети книг, їх анотація; особисте ставлення до книги; 

контекстуальний аналіз твору; тематичні добірки видань; 

цікаві факти про автора; історія написання книги; 

ілюстрації; розповідь про книги, які читають інші тощо [7, 
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c.278-289; 8, c.172-178]. Зазначимо, що саме у діяльності 

книжкових блогів чітко проглядається тенденція до 

заохочення процесу читання та просування популярних 

сучасних книжкових видань серед молоді.  

Найбільше блогів про книги є в соціальних мережах 

«Instagram» та «Facebook». В цих мережах відбувається 

активний та постійний рух instagram-блогерів, instagram-

відгуків та загалом постів в instagram, пов’язаних із 

книжками. Українські книжкові інстаграм-блогери 

(Irinyurch, Neborakova, Big_book_blog, Vyshnevyjcvit, 

Maria_pravda, Anyta_books, Book_ko_, Katemolochko та 

багато інших) діляться враженнями про прочитані книги, 

роблять огляди книжкових новинок та активно 

комунікують зі своєю аудиторією. Також популярними є 

офіційні акаунти письменників (наприклад, serhiy_zhadan, 

qarpa і т. д.) або ж просто групи, присвячені їх творчості, 

акаунти видавництв (stary_lev, vivat_book, nashformat.ua 

тощо), книгарень (knyharnia_ye_kyiv, booklion.lviv.ua і т.д.) 

та бібліотек. 

Соціальна мережа «Goodreads» 

(https://www.goodreads.com/) є світовим порталом, де 

кожен її користувач може оцінювати прочитані книги, 

писати відгуки, додавати нові книги та цитати, вести свою 

віртуальну картотеку книг, брати участь в книжкових 

челенджах, створювати свої списки книг, а також 

слідкувати за книжковими оновленнями своїх друзів. У 

світі соціальною мережею «Goodreads» користуються 

понад 19 мільйонів користувачів серед яких є й українські 

користувачі, кількість яких щорічно зростає. 
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Книжковий блог в мережі «YouTube» отримав назву 

буктюб. Весь буктюбінг побудований на аналізі книги в її 

традиційному, «твердому» варіанті, ігноруючи 

альтернативні форми її поширення. У співтоваристві 

буктюберів немає яскраво вираженої рекламної складової, 

робиться акцент не на місцях продажу, а на видавництвах, 

продукції. Більшість ютуб-каналів з книжкової тематики 

подають лише стислий опис сюжету і думку про саму 

книгу або автора, зацікавлюючи у такий спосіб цільову 

аудиторію до читання.  

Ще одним «візуалізованим» способом популяризації 

книжкових видань є буктрейлер – жанр спілкування в 

мережі, невеликий відеоролик, що розповідає в довільній 

формі про книгу, висвітлює найяскравіші і найбільш відомі 

моменти з її сюжету. Буктрейлер визначається як тизер 

(англ. teaser – жарт, «дразнилка») – рекламне 

повідомлення, яке містить частину інформації про продукт 

для створення інтриги на ранньому етапі просування 

товару. Буктрейлери виконуються в різній техніці (ігровій, 

анімаційній, фотофільми, відеоролики з використанням 

комп'ютерних програм, цифрових ефектів); творцями 

можуть бути фахівці установ культури (бібліотек, 

видавництв), це може бути продукція професійних відео-, 

кіностудій, також їх створюють самі читачі для читачів [9]. 

Очевидно, що буктрейлер є прикладом рекламного 

подання книжкової продукції, способом її просування до 

читача через візуалізацію своєрідної анотації. 

Для активних читачів були розроблені спеціалізовані 

додатки, які надають доступ до цілих електронних 
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бібліотек, дозволяють ознайомитися з тисячами книг 

різних жанрів (як виданих, так і опублікованих лише в 

інтернеті), створити власну бібліотеку з можливістю 

цілодобового її оновлення, слідкувати за останніми 

публікаціями обраних користувачем авторів та новинками 

у видавництві, реагувати та коментувати прочитане. 

Окремі додатки функціонують як комунікативна 

платформа, що дозволяє вести діалог з автором книги та 

іншими читачами. Деякі додатки є вузькоспеціалізовані, 

тобто надають доступ, наприклад, лише до класичних 

творів, чи лише творів українською мовою, або ж 

охоплюють лише книги в жанрі фентезі тощо. Загалом, 

книжкові додатки представляють широкий асортимент для 

читання, який постійно оновлюється і поповнюється. 

Спільним для таких додатків є те, що вони в основному 

спеціалізуються на сучасній літературі. В Україні одними з 

найбільш популярних книжкових додатків серед молоді є 

«ReadEra», «ReaderPro», «Litnet», «PocketBook reader», 

«Goodreads», «Wattpad», «Bookmate», «Книгарня 

української книги», «Книжкова крамниця» та інші. 

Специфічним та неоднозначним способом 

популяризації книг та читання можна вважати написання 

«фанфіків». «Фанфіки» або «фанфікшини» (від англ. fan – 

шанувальник і fiction – художня література) – це історії, 

написані шанувальниками художніх творів, кінофільмів, 

серіалів чи комп’ютерних ігор, особливістю яких є 

запозичення ідей, сюжету чи/та персонажів оригінального 

твору (канону) [10, c. 23]. «Фанфіки» не можна вважати 

стандартним чи звичним способом просування книжкових 
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видань, але відомі ситуації, коли читач, не знайомий 

попередньо з оригінальним твором, після прочитання 

довільної версії зацікавлюється сюжетом,  персонажами, і у 

нього виникає бажання познайомитися з першоджерелом. 

Окрім того, фікрайтерство можна сприймати як спробу 

комунікації читача і автора канону, можливість взаємодії з 

іншими фікрайтерами та читачами шляхом коментування 

та безпосередньої переписки з однодумцями. 

В останні роки все більшої популярності набувають 

подкасти – аудіозаписи, що поширюються на різних 

інтернет-платформах: «Взяла і прочитала», «Правда і 

кривда», «Ш(чи)тець», «Read and Drink Club». В 

найновішій мережі «Tik-Tok» теж час від часу з’являються 

корисні та розважальні тренди, пов’язані з книгами та 

читанням. 

Назагал хочемо відзначити, що комунікація сучасної 

молоді переважно зосередилася у віртуальному 

інформаційному середовищі, що стосується і книжкової 

комунікації. Вищезгадані платформи, що сприяють 

просуванню книжкової продукції та популяризації процесу 

читання, формують нову міжнародну читацьку еліту – 

«нового», віртуального читача, який отримав вільний 

доступ до електронних каталогів і повнотекстових баз 

традиційних бібліотек усього світу, а також до 

електронних бібліотек, широко представлених в інтернеті. 

Цей «новий» читач-користувач зчитує тексти з екрана, 

може за допомогою смартфона чи бук-рідера у будь-який 

час та у будь-якому місці не лише завантажити книжку, 

але й ознайомитися з думкою інших читачів про неї, за 
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необхідності обговорити книжку на інтернет-форумі з 

читачами всього світу. 

Отже, поява феномену кліпової культури негативно 

відобразилася на читацькій діяльності суспільства, зокрема 

молоді. Водночас на просторах інтернету з’явилося безліч 

ресурсів з книжковою тематикою, що займаються 

поширенням та популяризацією читання та книжкових 

видань. Одним з найбільш продуктивних методів є 

книжкові обговорення в режимі «онлайн», тобто 

комунікація між читачами, авторами, критиками, 

оглядачами та ін. Сама комунікативна взаємодія між 

читачем і книгою за рахунок розвитку технологій вийшла 

на новий, більш глибинний та специфічний рівень. З 

появою таких явищ, як «фанфіки» та книги з відкритим 

сюжетом чи відсутньою кінцівкою, у читача відкрилися 

нові можливості для активної взаємодії з книгою, надання 

зворотної відкритої реакції в процесі читання. Сьогодні 

читач може не лише сприймати написаний «сталий» текст, 

а й повністю його переробити, «виправити», спробувати 

передати власну інтерпретацію книги, описати бажаний 

розвиток подій, свої думки і враження з можливістю 

коментування та обговорення з іншими читачами. У 

процесі такої віртуальної взаємодії виникають цілі групи, 

спільноти, які дозволяють вільно ознайомитися з 

книжковими новинками, останніми подіями та історіями, 

пов'язаними з автором, персонажами, сюжетом, виданням 

чи екранізацією книги. Читацька діяльність і культура 

сьогодення набули нових фарб, в певній мірі 

видозмінилися та розвинулися саме в тому напрямі, що 
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характерний для інформаційного суспільства, і стосуються 

передусім молодіжної аудиторії як найактивнішої і 

найтехнологічнішої верстви суспільства. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС» ЯК КОМПОНЕНТ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 

ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, 

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

Важливими чинниками функціонування будь-якої 

системи є, з одного боку, взаємозв’язок її внутрішніх 

компонентів, а з іншого – вплив зовнішнього середовища. 

Динамічний розвиток сучасного інформаційно-

комунікаційного середовища став одним з головних 

чинників зовнішнього впливу на всі сфери суспільної 

діяльності. Найвагоміших трансформацій зазнає, 

передусім, сфера інформаційної діяльності. З огляду на це, 

підвищується значущість дослідження питань підготовки 

фахівців інформаційної галузі. 

На сьогодні управління процесами документаційного 

та інформаційного забезпечення перетворилось на 

важливий вид діяльності, що зумовило затребуваність на 

ринку праці фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». За умов інтенсифікації 

сучасних інформаційних обмінів, зростання фейкових 

інформаційних вкидів та маніпулювання свідомістю 

суспільства актуалізується проблема удосконалення 

процесу підготовки фахівців сфери документознавства та 
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інформаційної діяльності у відповідності з реаліями 

розвитку сучасної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури.  

Формування компетентностей, які дозволяють 

реалізувати процеси кваліфікованого пошуку, обробки, 

аналізу, зберігання та поширення інформації, 

забезпечується в межах спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» («ІБАС») спеціалізацією 

«Документознавство та інформаційна діяльність». 

Розроблена фахівцями кафедри документальних 

комунікацій та бібліотечної справи (ДКБС) Рівненського 

державного гуманітарного університету (РДГУ) освітня 

програма «Документознавство та інформаційна діяльність» 

(ДІД) за означеною вище спеціальністю спрямована на 

підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми 

у царині документного та інформаційного забезпечення 

користувачів або у процесі навчання, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов та передбачають 

застосування положень і методів інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи. Контент вищевказаної 

освітньої програми сформований на підставі урахування 

багаторічного досвіду підготовки фахівців зі спеціальності 

029 «ІБАС» РДГУ та досвіду провідних закладів вищої 

освіти відповідно «Стандарту вищої освіти України: 

перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 02 Культура і 

мистецтво, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», затвердженого і введеного в дію 
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Наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.12.2018 р. № 1378. 

Підгрунтям освітньої програми «ДІД» кафедри ДКБС 

РДГУ слугує компетентністний підхід до підготовки 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». У 

циклі професійної підготовки передбачено навчальні 

дисципліни, спрямовані на формування фахових 

компетентностей бакалавра з інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи за спеціалізацією «ДІД», здатного 

здійснювати ефективне документне та інформаційне 

забезпечення професійної діяльності в різних суспільних 

сферах.  

Якісні трансформації інформаційно-комунікаційної 

сфери зумовлюють необхідність постійної адаптації 

освітніх програм до сучасних реалій. Оскільки кафедра 

ДКБС РДГУ здійснює підготовку фахівців вказаного 

профілю ще з 1998 року, вищеозначена освітня програма 

зазнає постійного коригування шляхом введення нових 

навчальних курсів до її структури. 

Важливою складовою підготовки фахівців в сфері 

документознавства та інформаційної діяльності є 

дисципліна «Інформаційний сервіс», яка включена до 

освітньої програми «ДІД» кафедри ДКБС РДГУ в якості 

обов’язкової компоненти. «Інформаційний сервіс» як 

навчальний курс відзначається прикладним характером. 

Його мета полягає у наданні здобувачам освіти цілісного 

уявлення про основні види інформаційного сервісу як 

напрямку інформаційної роботи установ різних типів та 

формування системи знань, умінь і навичок щодо 
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виробництва інформаційної продукції та реалізації 

інформаційних послуг користувачам у сучасному 

інформаційно-комунікативному середовищі. На нашу 

думку, навчальний контент дисципліни «Інформаційний 

сервіс», що базується на авторському підході до викладу 

матеріалу, сприяє формуванню у здобувачів освіти 

гармонійно збалансованих професійних компетентностей, 

необхідних для реалізації процесів інформаційної роботи. 

Зокрема, в результаті вивчення цього навчального курсу у 

здобувачів освіти формуються такі спеціальні (фахові) 

компетентності, як здатність здійснювати відбір, аналіз, 

оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, 

зберігання, розповсюдження та надання в користування 

інформації та знань у будь-яких форматах; здатність 

використовувати методи систематизації, пошуку,  

збереження, класифікації інформації для різних типів 

контенту та носіїв; здатність впроваджувати інноваційні 

технології виробництва інформаційних продуктів і послуг 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ. 

В ході опанування дисципліни студенти мають 

можливість опанувати вміння щодо: 

 застосовування клієнт-орієнтованого підходу у 

процесі формування асортименту інформаційних 

продуктів та послуг (ІПП); 

 використання можливостей сучасних інформаційно-

пошукових систем у процесах інформаційного сервісу; 

 здійснення пошуку та аналітико-синтетичного 

опрацювання вихідного інформаційного контенту з метою 
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виробництва інформаційної продукції як засобу реалізації 

інформаційних послуг; 

 підготовки  інформаційних документів різних видів; 

 організації вивчення споживачів інформації та їхніх 

інформаційних потреб засобами сучасних веб-аналітичних 

інструментів; 

 пошуку, систематизації, зберігання, обробки та 

поширення інформації, необхідної для користувачів 

інформаційних установ; 

 реалізації традиційних та дистантних 

інформаційних послуг користувачам.  

Структура навчального курсу «Інформаційний 

сервіс» визначається наведеними вище положеннями і 

складається з 3-х розділів, які відображають теоретичний, 

організаційний і методичний аспекти інформаційного 

сервісу. Відповідно тематичний план курсу поділено на 3 

модулі: «Теоретичні та організаційні засади 

інформаційного сервісу», «Інформаційна продукція як 

засіб реалізації інформаційних послуг», «Функціонування 

підсистем інформаційного сервісу у сучасному 

інформаційно-комунікаційному середовищі». 

Розгляд процесів інформаційної роботи через призму 

сервісного підходу є визначальним при формуванні 

контенту навчального матеріалу означеного курсу. 

Теоретичний навчальний контент цієї дисципліни 

базується на положеннях про необхідність застосування у 

сучасних умовах клієтоцентристського підходу до 

процесів виробництва інформаційної продукції та 

реалізації інформаційних послуг користувачам. Завдання 
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практичних занять спрямовані на опанування здобувачами 

освіти навичок продукування персоналізованого 

інформаційного контенту на підставі використання 

інструментів digitalмаркетингу. Оволодіння студентів 

знаннями та вміннями щодо створення релевантного 

інформаційного контенту підвищить затребуваність ІПП 

установ різних типів в умовах конкурентного середовища. 

В контексті застосування ефективних підходів до 

реалізації інформаційних послуг користувачам, студенти 

повинні навчитися послуговуватися сучасним 

маркетинговим інструментарієм для продукування та 

просування інформаційного контенту різних видів. 

Загальновідомо, що для підвищення 

конкурентоспроможності будь-якого суб’єкта ринку, 

необхідно створити унікальну торгівельну пропозицію, 

тобто товар, що відзначається унікальними 

характеристиками і є ціннісним для відповідного клієнта 

(або цільової аудиторії). Основним результатом 

інформаційної роботи є ІПП. В ході перетворення 

суб’єктами інформаційної діяльності вихідних даних на 

інформаційну продукцію, представлену в зручному для 

користувачів форматі, і доведення її до споживачів, тобто 

– в процесі формування асортименту ІПП, адекватних 

потребам реальних та потенційних користувачів 

інформаційних установ, інформація набуває товарних 

характеристик.  

На сьогодні суттєве розширення інструментарію 

маркетингових досліджень відбувається за рахунок 

використання засобів веб-аналітики, що базуються на 
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можливостях штучного інтелекту здійснювати обробку й 

аналіз великих обсягів структурованих та 

неструктурованих даних, так званих big data. Оперуючи big 

data, можна зі значним ступенем ймовірності прогнозувати 

потреби користувачів і забезпечувати їх адекватною цим 

потребам інформацією.  

Опрацьовувати значні обсяги інформації, 

структурувати, візуалізувати інформацію тощо дозволяють 

сучасні веб-сервіси. Щоб створювати релевантний 

контент, інформаційним установам необхідно 

використовувати функціонал веб-сервісів для одержання 

якомога повніших даних про користувачів. В першу чергу, 

необхідно більш активно вивчати поведінку користувачів 

на сайтах означених установ. З цією метою вбачається 

доцільність використання можливостей платформ 

автоматизації маркетингу, які збирають відомості про 

користувачів та відстежують їхні дії на сайті (які канали 

привели користувача на сайт, коли і скільки разів він його 

відвідував, які ресурси переглядались, як довго знаходився 

на відповідних сторінках споживач інформації, якими 

послугами користувався, яким браузером користувався, з 

якого пристрою відвідувач заходив на сайт тощо). 

Застосування засобів веб-аналітики забезпечує можливість 

визначення найпопулярніших сторінок сайту і 

перетворення їх на ще більш ефективні, наприклад, 

шляхом додавання посилань на подібні за тематикою 

ресурси (це допоможе утримати зацікавлену аудиторію на 

сайті). В якості доступних інструментів веб-аналітики 

можна запропонувати Google Analytics та Liveinternet.  

https://www.google.com/analytics/
http://www.liveinternet.ru/
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В цілому, веб-аналітика дозволяє здійснювати аналіз 

цільових аудиторій, конкурентів, обсягів інформаційного 

ринку, цифрового контенту, аудит акаунта та інше. 

Обробка даних щодо специфіки цільової аудиторії веб-

сайту інформаційної установи слугує підгрунтям для 

створення так званого потенційно релевантного контенту, 

тобто ІПП, які можуть зацікавити потенційних 

користувачів цієї установи. Визначивши потенційно 

релевантний контент, необхідно просувати його засобами 

сучасних комунікацій. Оскільки на сьогодні хедлайнером 

digital-простору стали соціальні мережі з їхньою 

горизонтальною структурою, що надає можливість 

охопити велику аудиторію, їх, передусім, й необхідно 

використовувати з метою залучення користувачів.  

Рекламуючи власні ІПП у найбільш поширених 

соціальних мережах, інформаційній установі доцільно 

використовувати інструменти, які застосовують сучасні 

маркетологи. Зокрема, створюючи пост у соцмережі,  

необхідно послуговуватись відомостями про цільову 

аудиторію, і акцентувати увагу не на докладній 

характеристиці відповідних ІПП, а на тих проблемах, які 

можна вирішити з їх допомогою, на унікальності та 

конкурентних перевагах інформаційної продукції. 

Користувачі повинні чітко зрозуміти, які переваги вони 

отримають, скориставшись інформаційним контентом саме 

цієї установи, чому вони мають обрати дану установу.  

Аналіз дописів на сторінках інформаційних установ у 

соціальних мережах, засвідчив, що переважна більшість з 

них не повною мірою використовує сучасні методики 
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просування власних ІПП. На наш погляд, застосування 

сторітелінгу підвищить якість контенту сторінок 

інформаційних установ у соцмережах. Пости про ІПП 

повинні бути менш офіційними і викликати емоції у 

користувачів. Ефективність методу сторітелінгу доведена 

досвідом багатьох успішних світових брендів. 

Якщо створення потенційно релевантного контенту 

було ефективним, то певний відсоток цільової аудиторії 

(потенційних користувачів) перетворюється на реальних 

користувачів інформаційної установи. Наступним кроком 

цієї установи має стати продукування персоналізованого 

контенту, тобто адаптація ІПП під потреби конкретного 

споживача інформації на підставі відомостей про нього. 

Загалом, персоніфікація ІПП та забезпечення користувачам 

можливостей управління послугами (розвиток послуг типу 

особистий кабінет користувача) вбачаються важливим 

аспектом підвищення конкурентоздатності інформаційних 

установ. 

Отже, щоб перетворитися на повноцінних суб’єктів 

сучасного ринку праці, випускники ЗВО за освітньою 

програмою «ДІД» повинні володіти знаннями та вміннями 

щодо якісного продукування релевантного інформаційного 

контенту та активного використання сучасного 

інструментарію digitalмаркетингу, спрямованого на 

залучення цільової аудиторії, розширення комунікації з 

користувачами і одержання відомостей про них з метою 

підвищення рівня їх інформаційного забезпечення та 

створення так званого персонального інформаційного 

середовища. Саме такий навчальний контент здобувачі 
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освіти опановують в процесі вивчення дисципліни 

«Інформаційний сервіс». 

В цілому, постійна адаптація компонентів освітніх 

програм спеціалізації «ДІД» до сучасного інформаційно-

комунікаційного середовища сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці та 

забезпечить цей сегмент фахівцями, спроможними 

вирішувати сучасні професійні задачі інформаційно-

документної сфери. 
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ПРОФСПІЛКОВА ПРЕСА ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ.: 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ 

Профспілкова преса стала своєрідним символом 

діяльності самих професійних спілок, їх рупором у 

боротьбі за власні права та привілеї. Основну увагу було 

зосереджено на сторінках газет та журналів, які видавали 

профспілки. В періодиці відображалися різні події, які 

відбувалися в даний період існування організації, 

дискутувалися важливі питання соціально-економічного 

характеру, наводилися історичні відомості про професійну 

спілку, подавалася інформація про надання допомоги, 

підтримки, проведені заходи тощо. Майже кожна 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_1/files/SC111_01.pdf
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професійна спілка мала свій друкований орган, це понад 30 

друкованих видань. Ми зупинилися на деяких, на нашу 

думку, найважливіших часописах. 

Історія профспілкової преси в Галичині бере свій 

початок від 17 серпня 1848 р. Саме тоді на світ у Львові 

з’явився перший номер часопису приватних службовців 

Галичини під назвою «Urzędnik Prywatny» («Приватний 

службовець»). Його редактором був Євстахій Журавлевич 

[1, c. 32]. 

Сьогодні цей часопис вважається рідкісним 

виданням. На жаль, в аріхівно-бібліотечних закладах 

України його немає. Лише один примірник восьмого 

номера часопису є в бібліотеці Ягелонського університету 

(Польща, Краків). Один примірник третього номера 

зберігається у фондах Національної бібліотеки імені 

Оссолінських у Вроцлаві (Польща, Zakład 

Narodowyim Ossolińskich). В оригіналі усі примірники 

видання 1848 р. (одинадцять номерів) виявлено у Відні в 

фондах Австрійської національної бібліотеки 

(Österreichischen Nationalbibliothek); вони виставлені в 

інтернетресурсі, що дало змогу використати їх у роботі [2].  

Профспілкова преса галицьких друкарів бере початок 

також зі Львова. 15 грудня 1871 р. вийшов пробний номер 

газети «Czcionka» («Літера»). Її редактором був 

Щ. Беднарський. Ініціативу створення періодичного 

професійного часопису друкарів вперше було зафіксовано 

восени 1871 року в дискусії львівських діячів друкарської 

справи Юзефа Сенюка, Юзефа Вісневського, Олександра 

Левая та ін. [3, с. 85]. 
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Перший номер газети з’явився на початку 1872 р. 

Заголовок «Czcionkі», у порівнянні з пілотним номером не 

змінився, змін зазнав тільки підзаголовок, який в 1872 р. 

звучав: «Журнал, присвячений друкарським, справам», а в 

наступних: «Тижневик, присвячений друкарським 

справам». У першому півріччі «Літера» виходила один раз 

на два тижні, пізніше – щотижня (в кожну суботу).  

Кожен примірник мав чотири сторінки 

двошпальтового друку. Всього в 1872–1876 роках вийшло 

п’ять щорічників (207 номерів) загальною кількістю 832 

сторінки. Загалом, це велетенський пласт інформації, 

насиченої цифровими даними про стоваришування 

друкарів, а також про різні події у профспілковому житті 

Галичини. Часопис не мав жодних ілюстрацій, не 

використовував графічних окрас. Вартість поквартальної 

підписки становила 30 цн. для передплатників зі Львова і 

40 цн. для заміських мешканців. Публікація оголошення 

коштувала 5 цн. [6, с. 17]. 

Склад комплексу видавничо-редакційного 

періодичного видання постійно змінювався. Видавцем і 

відповідальним редактором пробного і двох наступних 

номерів у 1872 р. був Щ. Беднарський; після нього – Леон 

Зубалевич виконував функції відповідального редактора до 

кінця липня 1874 р. Після нього видавцем газети став Ян 

Вартинський, а редактором – Юзеф Сенюк. З квітня 

1875 р. видавцями були Я. Біркенмаєр, К. Гучковський, 

Ю. Косткевич, Я. Міттіг, Ю. Сенюк, Я. Ванчинський і 

Я. Вартинський. Останній рік (1876 р.) часопис видавав 

Я. Біркенмаєр, а редагував Щ. Беднарський [1, с. 33]. 
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Редактором наступного щорічника вибрали 

Л. Зубалевича, який ці функції так і не обійняв, бо газета 

наприкінці грудня 1876 р. припинила виходити [4, с. 30]. 

Упродовж всього часу існування часопису його 

видавнича рубрикація не змінювалася. Газета охоплювала 

історичні і фахові тексти, присвячені суспільним і 

професійним питанням, мала кілька постійних рубрик 

(«Кореспонденції», «Хроніка друкарського світу», «Звіти з 

діяльності товариств», «Професійні Вістi», 

«Різноманітностi», «Від Редакції»). Присутня була також 

дрібна поточна інформація, друкувалися вірші, некрологи і 

спогади про померлих колег [7, с. 67]. 

Особливо важлива роль «Літери» в історії львівських 

друкарів полягає в її новаторському стилі. Газету створили 

на зразок друкарського журналу суспільного профілю. 

Публікувала вона не тільки найактуальніші та найновіші 

матеріали, що стосувалися різних професійних питань, але 

вміщала інформацію про профспілкове життя, складні 

умови праці та проживання львівських друкарів, виражала 

передові погляди редакторів, пов’язаних з робітничим 

рухом в Галичині та в світі, захищаючи інтереси й справи 

простих людей. 

15 січня 1889 р. з’явився у Львові ще один 

профспілковий часопис друкарів – «Przewodnik dla Spraw 

Drukarsko-Litograficznych» («Довідник для друкарсько-

літографічних справ»). Заголовок періодичного видання 

двічі змінювали. Газета виходила два рази на місяць (1 і 

15-гo числа), але ця періодичність була нестабільною. 

Кожен номер мав незмінні вісім сторінок одношпальтового 
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друку. Проте окремі щорічники, через постійну пагінацію 

налічували від 52 до 186 сторінок [8, с. 68-69]. 

Ціну підписки визначили в розмірі 80 цн. на квартал 

для передплатників зі Львова і 90 цн. для передплатників з 

провінцій. Видавцем «Провідника» був Сигизмунд Голоб; 

функції відповідальних редакторів виконували по черзі: 

Ю. Обірек (від 15.01.1889 р. до 15.11.1890 р.), С. Голоб (від 

15.11.1890 р. до 15.08.1891 р.) і Владислав Гадзінський (від 

15.08.1891 р. до 15.01.1893 р.) – усі пов’язані професійною 

діяльністю львівського друкарського середовища.  

На відміну від попереднього часопису майже всі 

номери «Провідника» були прикрашені лінійними 

обрамленнями і орнаментами, поміщеними в кутах 

фреймів. Заголовок видання пресований усередині 

надзаголовку, в якому поза орнаментами надруковані 

портрети Яна Гутенберга і Алоїса Зенефельдера – 

найдавніших новаторів в книгодрукуванні та літографії.  

Для орнаментації чорними і барвистими кольорами 

викорис-товували рослинні, архітектурні, алегоричні, 

гербові і абстракційно-геометричні мотиви. Кліше до них 

складало підприємство цинкографії Ейтельгубера і 

Вейнгартнера у Відні, що спричиняло інколи запізнення 

виходу номерів. Застосовували також різні обрамлення 

оголошень, декоративні заставки у вигляді птахів, комах, 

тварин, стилізованих рослин, голівок маку або так звану 

імітацію чорнильних плям. Застосовували ініціали в 

готичному стилі, рококо і інше, прикрашені вплетеною 

рослинною гілкою, букетами квітів, арабесками, сценами з 

фігур або природи [8, с. 68-69].  
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Графічний матеріал походив з німецьких фірм і 

австрійських газет, що рекламувалися на шпальтах. Текст 

деяких статей було збагачено відповідними до змісту 

ілюстраціями, які доповнювали також оголошення 

підприємств друкарень. Останній номер часопису вийшов 

1 грудня 1892 р., де на першій шпальті було пояснено, з 

яких причин газета більше виходити не зможе [5, с. 1]. 

Стосовно викладу змісту, «Провідник» не відрізнявся 

принципово від раніше друкованої «Букви». Мав 

артикулову частину, в якій вміщалися історичні тексти, 

фейлетони, гумористично-сатиричні роботи. До постійних 

рубрик відносилися: «Наші взаємини», «Кореспонденції», 

«Рух в наших товариствах», «Вісті технічні», «Дрібниці» 

(або «Різноманітності»), «Некрологи», «Загадки», «Зразки 

журналів», касовий «Обіг в наших товариствах», 

«Кореспонденція Редакції», «Оголошення і реклама». 

Більшість текстів надруковані без вказівки на 

авторство і складені, напевно, редакторами часопису. 

Тільки деякі підписані висловлювання є прізвищами 

авторів. Дописувачами «Провідника» були: Сигизмунд 

Галацінський, Олександр Левай, Стефан Куровський, 

Юзеф Лакоцінський, Ян Чаїнський, Теофіл Ваньчинський, 

КаєтанЛясковський, Омелян Сковронський та ін. 

«Провідник» вважаємо першим ілюстрованим і 

багатим на елементи оздоби періодичним виданням 

друкарів Львова, з яким у XIX ст. не могло зрівнятися 

жодне інше фахове видання [4, с. 35]. 

Ще одним часописом друкарів, на який ми опиралися 

в нашому дослідженні, є журнал товариства “Ognisko”, 
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який вийшов у червні 1895 р. під одноіменною назвою з 

польськомовним додатком «Журнал для справ 

друкарських і споріднених професій».  

Упродовж першого року журнал виходив два рази, а 

від 5 липня 1896 р. три рази в місяць. Початково він мав 

двошпальтовий друк, а від 5 січня 1897 р. – 

тришпальтовий. Його номери мали по чотири сторінки 

друку. У двох перших щорічниках застосовували 

декоративні оздоблення, а в наступних – тільки 

вертикальні лінії та розмежувальні колони. Тричі 

змінювався крій заголовних шрифтів. Члени 

стоваришування друкарів «Вогнище» отримували 

безкоштовно журнал, а інші читачі оплачували річну 

підписку в розмірі 2 фл. для Львова або 2 фл. 40 цн. – для 

провінції. Вартість окремого номера складала 10 цн., а від 

лютого 1900 р. (у зв’язку зі зміною валюти) передплата 

склала 4 крони, для провінцій – 4 крони 80 геллерів, ціна 

окремого номера – 20 геллерів [1, с. 64]. 

Видавцем періодичного видання від 5 липня 1896 р. 

до 5 жовтня 1898 р. був Юзеф Губерт, потім – Ян Вожняк. 

Обов’язки відповідального редактора спочатку виконував 

Юзеф Гудец (до 5 жовтня 1897 р.), після нього протягом 

року – Юліан Обірек, а від 15 жовтня 1898 р. – Я. Вожняк. 

Початково журнал видавася в приватній друкарні 

Сигизмунда Голоба, а з 15 липня 1898 р. – в друкарні 

Казимира Весняра. 

У матеріалах журналу наголошувалося на справи 

друкарських місцевих і міжнародних стоваришувань, а 

також на професійні і суспільні питання, яким «Вогнище» 
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присвятило особливо багато уваги. Окрім цього, значну 

увагу акцентували на нових винаходах, пристроях, 

технічних досягненнях, що вдосконалювали й 

полегшували роботу друкарів і укладачів літер.  

Журнал за формою видавався на зразок «Літери», мав 

схожі рубрики: «Кореспонденції», «Рух в наших 

товариствах», «Хроніка”, «Повідомлення і оголошення 

товариства «Вогнище», а також й інші дрібні новини, 

некрологи, посмертні спогади, поетичні твори, прозаїчні 

тексти, заклики редакції і приватні оголошення. Більшість 

текстів не мала авторів. «Вогнище» виходило з перервами 

до 1938 р. (періодично видавалось у Кракові), змінюючи 

видавців та редакторів. Воно було друкованим журналом, 

що найдовше виходив у профспілковому середовищі, але, 

безсумнівно, вважалося найбільш радикальним [4, с. 38]. 

Окрім цього, видавався часопис «Prywatny urzędnik» 

(«Приватний службовець») – друкований орган 

профспілки приватних службовців, що виходив в 

повітовому містечку Самбір на Львівщині у 1900 та 1901 

роках, журнали та газети освітянських профспілок: 

«Szkoła. Czasopismo poświęcone sprawom szkólniższych», 

«Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych i 

średnich tudzieź seminaryów nauczycielskich», «Muzeum: 

Czasopismo poświecone sprawom wychowania i szkolnictwa» 

та «Учительське Слово».  

Цінну інформацію можна почерпнути з 

профспілкових часописів «Rękodzielnik», «Kolejarz», 

«Nowy Kolejarz», «Robotnik krawiecki», «Górnik» і навіть 

громадських газет, які не належали профспілкам, але 
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містили в собі матеріали присвячені їм: «Naprzód», 

«Gazetanarodowa», «Gazeta wiejska», «Prawda. Tygodnik 

Polityczny, Społeczny i Literacki», «Kuryer Lwowski», 

«Gazeta Lwowska» та ін. 

Загалом же, особливо важлива роль преси  в історії 

галицьких профспілок полягає в їх новаторському стилі. 

Часописи створювалисяна зразок друкарських журналів 

суспільного профілю. Публікували вони не тільки 

найактуальніші та найновіші матеріали, що стосувалися 

різних професійних питань, але вміщали інформацію про 

профспілкове життя, складні умови праці та проживання 

спілчан, виражали передові погляди редакторів, 

пов’язаних з робітничим рухом в Галичині та в світі, 

захищаючи інтереси й справи простих робітників. 
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА ТОВАРИСТВО 

«ВЗАЇМНА ПОМІЧ УКРАЇНСЬКОГО 

ВЧИТЕЛЬСТВА»  

Українська інтелігенція в умовах чужоземної 

окупації наприкінці ХІХ ст. не лише усвідомлювала своє 

важке становище, але й пропагувала різні шляхи виходу з 

нього. Українські політики висували перед владою досить 

радикальний комплекс національних вимог та напрямів 

ведення урядової внутрішньої політики, спрямованих на 

розв’язання гострих питань, пов’язаних з покращенням 

економічного, культурно-освітнього, політично-правового 

становища українського населення Австрії [1, c. 40]. 

Офіційні статистичні дані свідчать, що у 

передвоєнний період на галицьких землях найбільше 

письменних було серед німецьких та єврейських 

мешканців краю, що становило 96,2%, серед поляків – 

65,14%, румунів – 39,06%, а українців – лише 37,25%. 

Проте, навіть у торговельних та медичних навчальних 

закладах, де переважну більшість складали євреї, німці і 

поляки, такожнавчалися українці. Наведемо приклад зі 

звіту директора цісарсько-королівської Торговельної 

академії зі Львова А. Павловського у найбільш критичний 

для ВНЗ 1914–1915 навчальний рік (у складних умовах 
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викладацької діяльності й навчання через різке зменшення 

чисельності студентів, що спричинила війна, розруха, 

російська окупація Галичини та ін.) також навчалися 

студенти греко-католицького віросповідання [2, с. 111]. 

Загалом освітній рівень українського 

населенняСхідної Галичини в силу впливів різних 

чинників на початку ХХ ст. залишався низьким. До того ж, 

порівнюючи з іншими етносами, «українська мова була, 

фактично, безправною» [3, с. 9]. 

В Галичині напередодні війни було запроваджено 

надзвичайний стан. В Австро-Угорській імперії 

призупинили чинність основних конституційних прав 

громадян і частину законодавства про працю. З липня 

1914 р. заборонено віча, мітинги, страйки, припинено 

роботу парламенту і краєвих сеймів. Відповідно до указу 

австрійського цісаря від 31 липня 1914 р. вся повнота 

влади у прифронтовій зоні переходила до головно-

командувача австро-угорської армії. Фактичним 

головнокомандувачем австро-угорського війська був шеф 

Генерального штабу граф Франц Конрад фон 

Гйотцендорф. 

Прагнучи виправдати себе перед суспільством, 

австро-угорське командування почало звинувачувати у 

поразках армії українців, ототожнюючи їх з русофілами. 

Зокрема, командувач австро-угорськими військами 

східного напрямку ерцгерцог Фрідріх з цього приводу 

заявляв, що Галицька битва серпня-вересня 1914 р. була 

програна через «зрадництво і зраду місцевого 

населення» [4, c. 63]. 
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Вже на початку війни, станом на 20 серпня 1914 р. у 

Львові було арештовано 1200 осіб. Начальник львівської 

міської тюрми в донесенні від 28 серпня 1914 р. просив 

управу намісництва терміново дозволити відправити в 

глибинні райони монархії 2 тис. арештантів у зв’язку з 

відсутністю місць у міській в’язниці [5, c. 27].  

Успішні бойові дії й перемоги російських армій над 

австро-угорськими військами на фронті і, зокрема, 

результати Галицько-Львівської наступальної операції (18 

серпня – 3 вересня 1914 р.), переможне завершення 

Галицької битви (18 серпня – 21 вересня 1914 р.) [6, с. 3-4] 

спричинили російську окупацію Східної Галичини. 

Головною управлінською структурою на окупованих 

західноукраїнських землях стало Тимчасове військове 

генерал-губернаторство Галичини, яке було створено ще 

22 серпня 1914 р. у межах театру військових дій російської 

армії на території Львівського, Тернопільського, 

Перемишльського та Чернівецького воєводств. Наказом 

Головнокомандувача армій Південно-Західного фронту від 

28 серпня 1914 р. за №65 генерал-лейтенант граф 

Г. Бобринський був допущений «к временному 

исправлению должности воєнного генерал-губернатора 

Галиции» [7, арк. 50].  

Саме у таких складних умовах довелося 

функціонувати профспілковому товариству «Взаїмна 

поміч українського вчительства». Ця професійна спілка 

належить до групи національних професійних організацій. 

Вона виникла під впливом національних ідей з числа 
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членів багатьох міжнаціональних професійних об’єднань 

Галичини, про які мова детальніше йшла вище. 

Українська національна ідея, яка пропагувала етнічну 

окремішність українського народу, була ворожою та 

шкідливою для творців та прихильників державної 

ідеології Російської імперії, адже вона викривала справжнє 

лице російської влади та її загарбницькі плани. Тому не 

виключено, що однією з причин втручання Росії в справи 

Австро-Угорщини, тобто розв’язання війни, було бажання 

знищити в Східній Галичині потужний осередок 

українських національних ідей та національно-визвольного 

руху.  

Тому з приходом російських окупантів в Східну 

Галичину та поширенням репресивних заходів тут майже 

завмерло національно-культурне життя. Звичним 

буденним явищем стали арешти та публічні жорстокі 

розправи над національними українськими активістами [8, 

с. 140-141]. 

Як згадував тодішній член Наглядової ради 

товариства взаємної допомоги українських вчителів Іван 

Стронський після приходу царської армії в Галичину на 

початку вересня 1914 р. домівка товариства, розташована у 

Львові на вулиці Скарбківській, 33 (зараз – Л. Українки, 

33), була переповнена багатьма незнайомими людьми і 

клунками.  

Зазвичай, це були «нещасливі» родини українських 

вчителів, що досі шукали захисту від російського нашестя, 

але марно. Тому багато з них безпорадно поверталися 

назад додому, непевні, чи застануть ще цілі (а не спалені, 
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пограбовані) свої хати. Всі цінні папери та векселі 

найчастіше передавали на збереження до кредитного 

товариства «Дністер» [9, с. 12]. 

Перед початком Великої війни у склад головної 

управи товариства входили: Маріян Якимовський – голова, 

Денис Стельмах – секретар, Іван Стронський – директор.  

Наглядову раду товариства освітян представляли: 

Онуфрій Власійчук, Олекса Гайдукевич, Михайло 

Завадович, Августин Домбровський, Іван Капустій, 

Микола Мороз, Володимир Мурський, Михайло Синиця, 

Денис Стельмах, Іван Стронський, Маріян Якимовський і 

Іван Ющишин. 

Їхня діяльність в роки російської окупації перейшла в 

умови строгої конфіденційності. Хоча російська 

жандармерія та поліція відслідкувала майже усіх 

українських патріотів, що залишилися у рідному місті. 

По-різному склалася доля цих людей в роки війни. 

Зокрема, О. Власійчук, О. Гайдукевич, М. Мороз та 

І. Стронський – залишилися у Львові і змушені були 

пережити російську окупацію. І. Капустій, М. Синиця та 

В. Мурський опинилися в рядах австрійської армії. 

Перший з них загинув у важких боях з росіянами за 

Перемишль. Д. Стельмах помер у Відні на еміграції. 

І. Ющишина російська окупаційна влада вивезла зі Львова 

як заручника в Сибір у 1915 р. Він опинився на 

примусовому поселенні в селі Євсєєво Балаганського 

повіту Іркутської губернії.  

Голову товариства М. Якимовського  після 

захоплення російськими солдатами Станіславова 
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жандарми жорстоко побили. Він отримав важкі травми 

голови і змушений був терміново виїхати на стаціонарне 

лікування до Чехії. Його подальша доля залишається 

невідомою [8, с. 112]. 

У період російської окупації Східної Галичини 

«Товариство взаїмна поміч українського вчительства» 

змушене було припинити свою діяльність. На час окупації 

проводити будь-які дії національного спрямування було 

дуже небезпечно. Тому члени зазначеної організації 

галицьких освітян вирішили діяти в еміграції і допомагати 

при цьому всім своїм членам.  

22 січня 1915 р. у Відні завдяки їх ініціативі було 

створено гурток «Інформаційний комітет народного 

вчительства в Галичині та Буковині». Керівником гуртка 

обрали д-ра Олександра Колессу, котрий головне завдання 

організації бачив у відродженні народних традицій, звичаїв 

та обрядів, налагодженні культурно-освітнього життя для 

виселенців, біженців та переселенців з Галичини в 

еміграції, а після завершення війни –зосередження 

діяльності на терені краю. У Відні українські емігранти 

обрали Комітет для затвердження програми дій. До нього 

увійшов професор львівського університету, посол д-р 

Олександр Колесса, народний вчитель Генріх Коваль, 

професор гімназії Богдан Лепкий та директор гімназії 

о. Теодозій Лежогубський. 

Після кількох робочих нарад члени гуртка 5 лютого 

1915 р. створили еміграційну організацію – Загально-

Українську культурну раду, яка зосередилася на народній 

освіті та проблемі ліквідації неписемності. Головою ради 
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обрали посла Лева Левицького. Першим головою міської 

організації став інспектор Омелян Попович, другим – 

посол д-р Іван Макух, секретарем – вчитель Денис 

Стельмах.  

Членами головної управи стали: Андрій Алиськевич, 

Олександр Барвінський, Володимир Бачинський, Станіслав 

Дністрянський, Федір Іваницький, Володимир 

Кабаровський, Генріх Коваль та Андрій Яворський [8, 

с. 113-116].  

Коли росіяни покинули територію Східної Галичини, 

члени «Товариства взаїмної помочі українського 

вчительства» почали знову активно діяти. Присутні на той 

час у Львові Онуфрій Власійчук, Олекса Гайдукевич, 

Микола Мороз та Іван Стронський зініціювали ремонт та 

відновлення приміщення. Весь інвентар професійної 

спілки перевезли на збереження до школи, що на 

вул. Мохнацького, 12 (зараз – вул. Драгоманова, 12).  

Найскладнішим першочерговим завданням членів 

товариства стало відновлення часопису «Учительське 

слово», адже не було ні фондів, ні досвідченого фахового 

персоналу. Проте згодом вкладена праця дала свої 

результати. Місія профспілкового видання виявилася 

надзвичайно ефективно щодо згуртування членів 

освітянської організації, інформативності головної управи 

про різні справи, популяризації діяльності товариства, 

останніх новин тощо. 

Зрештою, незважаючи на всі труднощі, 1 лютого 

1916 р. вийшов перший номер друкованого органу освітян, 

де редакційна колегія на першій сторінці опублікувала 
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зворушливу розповідь про непрості випадки з життя членів 

товариства, що опинилися на фронті [10, с. 1]. 

Окрім відновлення культурно-освітньої роботи в 

Галичині, товариство продовжувало активну діяльність в 

еміграції. Так, 11 вересня 1915 р. при таборі для 

переселенців в австрійському Гмінді розпочав свою роботу 

гурток товариства «Взаїмна поміч українського 

вчительства», якийвже 22 вересня цього ж року висунув 

свої вимоги. Вони полягали в тому, щоб галицька Крайова 

шкільна рада звернула увагу на всіх українських вчителів, 

які перебувають у Гмінді, прирівняла їх у правах до 

народних вчителів, а після закінчення війни цим педагогам 

надала місце праці на батьківщині. А в подальшому часі 

звільнити їх від проходження військової служби. 

Основну увагу члени товариства зосередили на суто 

профспілкових заходах: піклування про захист своїх членів 

та організації для них допомоги. Було підготовлено та 

відправлено Крайовій шкільній раді, Крайовому виділові 

та Міністерству освіти звернення з наступними 

пропозиціями:  

1) призначити з державних фондів кошти на виплату 

постійної воєнної дорожньої допомоги на рівні не менше 

25% вчительської зарплатні, починаючи з 1 січня 1915 р.;  

2) виділити з державних фондів кошти на виплату 

безвідсоткових зворотних позик, призначених на відбудову 

домашніх вчительських господарств;  

3) призначити дотацію на помешкання тим вчителям, 

котрі під час війни втратили своє житло [8, с. 120].  
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Такі звернення не залишилися непоміченими. З 

діаспори почали надходити схвальні відгуки, а найбільш 

ідейні члени, окрім проплати власних внесків, почали 

погашати заборгованості неплатоспроможних товаришів за 

найважчі воєнні роки – 1914-1915 рр.  

Після п’ятимісячних зусиль дирекція товариства 

розмістила на сторінках свого друкованого органу 

інформацію, що заклик до відновлення діяльності 

товариства дав результат і це суттєво збільшило число 

членів. Зокрема, в Бережанах налічувалося 5 нових членів, 

в Белзі та Сокалі – 14, в Бібрці – 14, в Богородчанах – 2, в 

Болехові – 12, в Бродах – 4, у Войнилові-Калуші – 24, у 

Горлиці – 10, у Грибові – 14, у Долині-Рожнятові – 32, у 

Дрогобичі – 51, у Жидачеві – 2, у Жовкві – 2, у Зборові – 8, 

у Коломиї – 3, у Косові та Жаб’ю – 7, у Лісках – 4, у Львові 

– 40, у Мостиськах – 5, у Перемишлянах – 12, у Перемишлі 

– 36, у Надвірній – 9, у Раві – 11, у Рогатині – 54, у Рудках 

– 10, у Самборі – 2, у Снятині – 33, у Станіславові та 

Галичі – 19, у Добромилі – 4, у Старому Самборі – 4, у 

Сянках – 5, у Товмачі – 34, у Турці – 48, у Яворові – 51, у 

Ярославі – 32, у Яблонові – 12, у Яслах – 5, у Щирці – 7, у 

Чесанові – 21, у Новому Торгу – 1 і на еміграції – 10. Разом 

676 осіб, з яких 372 вчительки і 304 вчителі. Крім цього, з 

війська подало свої звістки 308 діючих членів. Разом 

налічено 984 члени [11, c. 2-3]. 

Щодо фінансової діяльності товариства, то від 1 січня 

до кінця квітня 1916 р. його основний дохід склали вписові 

і поточні членські внески в сумі 1 тис. 546 К, повернення 

допомоги – 10 К оренда нерухомого майна – 600 К, 
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добровільна пожертва на підтримку дітей померлих 

вчителів – 380 К, дохід від реалізації часопису 

“Учительське слово” – 542 К 6 гел., повернення 

адміністраційних коштів – 62 гел. Разом дохід 

професійного товариства освітян за перші чотири місяці 

1916 р. склав 3 тис. 78 К 68 гел. [8, с. 73-75]. 

Витрати організації за окреслений період скерували 

на утримання власного адміністративного апарату – 436 К 

81 гел, на підтримку адміністрації окружного відділу 

освіти – 6 К, на юридичні послуги – 28 К, на зворотну 

допомогу членам – 110 К, на утримання друкованого 

видання організації «Учительське слово» – 695 К 77 гел. 

Крім цього, неповернення боргу склало 308 К. Разом 

витрачено 1 тис. 584 К 58 гел. Таким чином, сальдо 

складало 1 тис. 491 К 1 гел. [8, с. 76].  

Продовження війни принесло суспільству лише нові 

затрати та відчайдушний пошук резервів. Німеччина та 

Австрія дбали про зміцнення своїх армій. На теренах 

Східної Галичини австрійська військова влада розпочала 

чергову мобілізацію. Тепер до війська набирали молодих 

рекрутів та старших резервістів.  

Блокада Росією та її союзниками країн 

Четвертинного союзу спричинила руйнування, 

спустошення, нестачу харчів та першого необхідного для 

життя, тобто повний розлад у господарстві та економіці 

Німеччини та Австрії. В умовах великого суспільного 

нещастя товариство українського учительства також 

опинилося в скрутному становищі. Після виходу 6 номера 

в серпні 1916 р. припинила свою видавничу й 
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організаційну працюредакція часопису «Учительське 

слово». Таким чином було втраченочи не єдиний 

можливий на той час засіб зв’язку зі з членами організації. 

Професійна організація освітян фактично припинила 

існування. 

У лютому 1917 р. в Росії відбулася буржуазно-

демократична революція. Російський цар під натиском 

невдоволених мас зрікся престолу. На місце 

самодержавної влади прийшов Тимчасовий уряд на чолі з 

Керенським. Нова влада, однак, не відмовилася від 

загарбницьких планів. Весною 1917 р. на східному фронті 

Росія запланувала провести новий широкомасштабний 

наступ. Підготовку до вирішальної битви тепер вже 

готував Тимчасовий уряд Керенського за підтримки 

союзників. Керенський особисто впродовж 3-ох місяців 

об’їздив лінію фронту, перевіряв резервні запаси 

продовольства, боєприпасів, морально підтримував та 

агітував солдатів й офіцерів деморалізованої російської 

арміїдо останнього переможного наступу за «за 

отєчество».  

У відповідь австро-німецькі збройні сили також 

посилювали бойову готовість, дбаючи і про дух свого 

війська. По обох боках лінії фронту жевріла думка воєнної 

перемоги. Але наступ російських армій, унаслідок 

розвитку революційних подій в Росії та на землях України, 

провалився. Солдати виступили проти продовження війни. 

У військових частинах ширилося дезертирство. В 

результаті наступальна операція росіян закінчилася 

повною катастрофою.  
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На час завершення подій австро-російської воєнної 

кампанії 1918 р. Східна Галичина перетворилася на одне 

велетенське згарище, небачену досі суцільну руїну й поле 

людських трупів [12, с. 257-260]. 

У таких умовах відроджувала свою діяльність 

професійна спілка галицьких вчителів. Ініціаторами 

виступили Онуфрій Власійчук, Олекса Гайдукевич, 

Микола Мороз та Іван Стронський.  

Формальне відновленняроботи товариства відбулося 

1 квітня 1918 р. Щоб відновити керівні органи ініціативна 

група спочатку від імені дирекції звернулася з публічною 

відозвою в українській пресі до усіх членів товариства 

з’явитися до Львова на зібрання. Тоді з різних куточків 

Східної Галичини в головну управу товариства 

прибули:Маренін Андрій (Яворів),Казанівський Іван 

(Волощина-Бібрка), Шубертівна Юлія (Львів). 

БілінкевичДеононісія (Винники), Солтис Онуфрій 

(Тернопіль), Матвійчук Микола (Косів), Дучимінська 

Ольга (Болехів), Кожан Іван (Болехів), Великанович 

Дмитро (Турка), Івантишин Микола (Коломия), Крайчик 

Іван (Львів), Бойчук Петро (Борщів). За результатами 

голосування до складу Наглядової Ради увійшли: 

І. Казанівський, М. Яворський, Д. Білінкевич, О. Солтис і 

П. Бойчук. Члени Наглядової ради товариства одноголосно 

вибрали головою Казанівського Івана, а секретарем – 

Бойчука Петра [8, с. 124].  

Вже на своєму першому засіданні, що відбулося 1 

квітня 1918 р., члени наглядової ради обговорили важливі 

питання щодо шляхів відродження діяльності організації. 
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Було означено найважливіші завдання:  

1) відновлення роботи окружних відділів;  

2) організація технічної сторони діяльності 

товариства;  

3) відновлення періодичного видання 

«Учительського слова».  

Також ухвалено рішення з питання непроплачених 

членських внесків членів товариства. На думку більшості 

представників наглядової ради, такі питання мали б 

вирішувати самостійно на місцях відновлені управи 

окружних відділів. А в своїй організаційній роботі мали б 

виходити з того, що членські внески повинні вчасно 

платити усі члени товариства. 

Важливим актом Товариства «Взаїмна Поміч 

Українського Вчительства» стало привітання, надіслане 

Українській Центральній Раді у Київз нагоди відновлення 

державності. 

Першими свою роботу відновили окружні відділи в 

Коломиї, Снятині, Турці, Тернополі та у Львові. Наглядова 

рада доручила дирекції товариства найняти відповідне 

приміщення для потреб організації.  

У зв’язку з виборами керівного складу товариства, 15 

травня 1918 р. відбулося друге засідання наглядової ради. 

Головою товариства освітян у Львові обрали Олексу 

Гайдукевича, а директорами – Миколу Мороза та Івана 

Стронського. 

На третьому засіданні наглядової ради, яке відбулося 

29 серпня 1918 р,. прозвучала пропозиція про необхідність 

купівлі приміщення для потреб товариства. Таку будівлю 
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вартістю 130 тисяч крон знайшли в місті на вул. Курковій, 

10 (зараз – вул. М. Лисенка, 10). В той час профспілка 

освітян мала лише 15 тисяч крон готівкою. Решту суми під 

низькі відсотки погодилося надати кредитне товариство 

«Дністер».  

Члени головної управи підрахували, що частину 

будівлі можна буде здати в оренду. І таким чином можна 

покривати відсотки кредиту і з часом будівля повністю 

перейде у власність товариства. 31 жовтня 1918 р. 

відбулася остаточна домовленість з власником будинку. 

Купівлю майбутнього приміщення для офісу товариства 

призначили на наступний день [8, с. 126]. Проте 

листопадовий зрив, буремні події у Львові та в Галичині, 

перехід влади в руки ЗУНР, а далі українсько-польська 

війна змінили заплановане і відсунули вирішення питання 

на пізніший час. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ 

Цивілізація та культура створюють основу простору 

універсуму. Впродовж історичного розвитку суспільства 

культурний виднокіл світу постійно розширюється, 

відбувається трансформація соціокультурного простору,  

що приводить у тій чи іншій мірі до інновацій у культурі. З 

часу свого виникнення і до сьогодні бібліотека як 

соціальний інститут пройшла найважливіший шлях 

еволюції, пов'язаний із соціокультурною трансформацією. 

Історія розвитку бібліотек розуміється як історія 

доступності її фондів користувачам, або шлях книги до 

читача. Разом з тим важливо розглядати в історичному 

аспекті становлення бібліотеки як установи, що має певну 

матеріальну основу для організації її діяльності. 

Варто зазначити, що специфіка діяльності бібліотеки 

як установи, що виконує соціальні функції, визначається 

тією роллю, яку бібліотека починає відігравати як 

структура, адже разом із розвитком суспільства вона стає 

все більш затребуваною. 
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Поява перших бібліотек зумовлена зібранням 

різноманітних державних, господарських та інших 

документів, у той період, коли шумерська культура 

досягла тієї стадії розвитку, на якій людина почала 

відчувати потребу в самопізнанні, у відчутті свого зв’язку 

із Землею. Людина античного світу входить у принципово 

іншу стадію розвитку. Це відбувається завдяки мисленню, 

у результаті зароджуються форми власних думок чи 

логічних зв’язків. У цей час у Стародавній Греції 

зароджується саме слово «бібліотека». Із розвитком 

цивілізації розвивається й бібліотека як соціальний 

інститут. Найвагоміші зрушення та інновації в організації 

й існуванні книгозбірень припадають на індустріальний, а 

згодом і на технологічний прогрес людства. Кожен новий 

етап соціального розвитку починається саме зі змін 

технологічної бази, засобів виробництва, тому що будь-які 

технологічні зміни, які були покликані задовольняти 

потреби суспільства, що виникають, призводили до 

корінних змін в економіці, культурі і як наслідок в 

суспільстві. 

Процес зміни соціальної структури суспільства, що 

розпочався в середині XX ст. у різних країнах світу був 

викликаний зміною індустріальних засобів виробництва, 

новими технологіями, а також збільшенням ролі знань. 

Спроба осмислення феномену нової суспільної структури 

призвела до різноманіття полеміки серед вчених. 

Так, для позначення цього суспільства соціологи, 

політологи, економісти використовували різні терміни. 

Дж. Гелбрейт називає його новим індустріальним 
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суспільством, Ж.-Ф. Ліотар – постмодерн, З. Бжезінський – 

технотронна цивілізація, Е. Тоффлер – третя хвиля або 

суперіндустріальне суспільство, П. Дракер – суспільство 

знання, К. Кларк – суспільство інформації та послуг. 

Згодом у науці закріпився термін – «інформаційне 

суспільство». Вперше його вжив американський економіст 

Ф. Махлуп у роботі «Виробництво та розповсюдження 

знань у США». 

Важливим фактором розвитку інформаційного 

суспільства став розвиток інформаційних мереж. Це  

дозволило створити канали передачі даних, що базуються 

на телекомунікаційних технологіях. Саме з використанням 

інформаційних мереж почалося масове поширення 

інформації в межах невеликих організацій, регіонів, країни 

та цілих континентів, що стало важливим напрямком у 

процесі формування інформаційного суспільства На 

сучасному етапі використання високотехнологічних 

телекомунікаційних технологій  дозволяє вільно виробляти, 

зберігати, перетворювати, передавати інформацію у 

найкоротші терміни будь-які відстані. В умовах 

інформаційного суспільства традиційні бібліотеки 

зазнають серйозної трансформації, що передбачає інше 

розуміння сутності бібліотечної установи як культурного 

центру. 

Розглядаючи характерні особливості інформаційного 

суспільства, варто зазначити, що останнім часом 

спостерігається всеосяжне проникнення мережі Інтернет у 

всі сфери людської життя. Прискорення темпів 

соціального розвитку робить життя людини комфортнішим 
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та якіснішим з одного боку, але змінюючи сприйняття 

реальності та породжуючи нові сучасні проблеми з іншого 

боку. 

Особливістю соціокультурного простору 

інформаційного суспільства, навіть його початкової фази, є 

стан інформаційного вибуху, коли обсяг інформації навіть 

у вузькій професійній сфері діяльності перевищує 

можливість людини її сприймати та аналізувати в повному 

обсязі. Новий тип культури передбачає необхідність 

класифікації, уніфікації інформації з метою найбільшої 

компресії та підвищення ефективності при передачі її від 

людини до людини. Рівень розвитку інформаційного 

суспільства визначається не тільки рівнем становлення 

технічної сфери, а й рівнем інформаційної культури його 

членів. 

Якщо два минулі сторіччя характеризуються 

стрімким розвитком промисловості, то XXI ст. – це час 

розквіту інформаційних технологій та цифровізації. 

Цифрова трансформація є елементом ефективного 

світового розвитку: вона охоплює економіку, сільське 

господарство, промисловість, освіту, охорону здоров’я, 

бізнес, науку, соціальну та культурну сферу, звичайне 

життя громадян. Тому сьогодні це явище виступає 

провідним трендом розвитку країн і головним чинником їх 

безперервного та поступального розвитку. 

Цифровізація – це впровадження цифрових 

технологій у різні сфери життя: промисловість, економіку, 

освіту, культуру, обслуговування тощо. Це явище 

викликане стрімким розвитком інформаційних технологій, 
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мікроелектроніки та комунікацій у більшості країн світу. 

Водночас цифрова трансформація – це глобальний процес, 

який з кожним днем все більше підпорядковує планету, і 

навіть простір її межами. Основа процесу цифровізації в 

сучасних реаліях – це інтернет. 

Цифрова трансформація має величезний вплив на 

сферу культури та інтелектуальне життя суспільства 

загалом. Так, величезним кроком у поширенні знань стала 

організація електронних бібліотек, а  за допомогою 

інструментарію віртуальних музеїв сотні мільйонів 

користувачів інтернету отримали можливість 

ознайомлення зі скарбами найбільших музейних зібрань 

світу. Використання технологій «доповненої реальності» 

дозволяє досягти художньо-творчих та освітніх цілей. У 

цьому аспекті ресурси електронних бібліотек та віртуальні 

музеї також виступають формами такої популяризації, 

сприяючи ширшій інтеграції культурної спадщини у 

соціальну практику. Таким чином, фактори, пов’язані з 

цифровізацією, її соціальними та технологічними 

можливостями, мають великий вплив на сучасну культуру,  

поширення її цінностей та весь процес її розвитку. 

Досягнення цифрової трансформації справді великі, і 

сутність її полягає у докорінній перебудові всіх сфер 

суспільного життя у бік оптимізації, прискорення, 

алгоритмізації, стандартизації та уніфікації керованих 

процесів у цих сферах, нівелювання «ручного управління», 

зниження ролі «людського фактора» та пов’язаних з ним 

помилок шляхом використання технологій, що постійно 

вдосконалюються, мережевої взаємодії та пристроїв, що 
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відповідають за акумулювання, обробку, передачу та 

зберігання інформації. При цьому не оброблювані дані, ні 

оцифровані об’єкти, ні самі люди, які беруть участь у 

мережевій взаємодії, не втрачають своєї унікальності – 

уніфікуються лише процеси, формати та програмні методи. 

Роль та місце бібліотек у цифровій культурі теж 

змінюється. Важливо констатувати той факт, що бібліотека 

нового типу виконує найважливішу функцію – зберігає 

світову спадщину, яка в умовах нового цифрового 

суспільства активно перетворюється на цифрову форму.  

Сьогодні в умовах цифрової трансформації України 

спостерігаємо згуртування діяльності бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури. 

В результаті трансформації функцій бібліотек 

спостерігається зміна підходів до організації діяльності 

книгозбірень. На перший план її діяльності в сучасних 

умовах розвитку соціуму, виходить культурно-формуюча 

функція бібліотеки, або культурно-просвітницька. Ця 

функція полягає в тому, що, будучи одним із інститутів 

культури суспільства, бібліотека покликана брати участь у 

пропаганді та поширенні в житті суспільства високих 

культурних цінностей, виховувати людей на зразках 

загальносвітової культури, сприяти всебічному розвитку 

людини. Її елементи є у багатьох бібліотечних програмах, 

проектах, практиках. 

Отож, можемо говорити про те, що тенденції 

соціокультурної трансформації бібліотеки створили 

бібліотеку нового типу, що володіє універсальністю в 

умовах загальних закономірностей розвитку культури. Її 
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різнобічність впливає на процес інкультурації людини в 

регіональному культурному середовищі в умовах цифрової 

культури, на залучення її до рідної культури, дає 

можливість засвоєння культурних та поведінкових норм, 

наповнює культурним змістом перебування людини в 

бібліотеці через можливість участі у нових культурних 

практиках, задоволення освітніх, наукових та масових 

інформаційних потреб та читацьких інтересів за умов 

цифрової культури. Роль бібліотеки нового типу в 

збереженні та формуванні у нових поколінь історичної та 

соціальної пам'яті є всеосяжною та унікальною, оскільки 

консолідує у своєму фонді національний електронний 

ресурс. 
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ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ В ОНЛАЙНІ:  

ОСОБЛИВОСТІ КНИГОЗНАВЧОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Книжкову комунікацію визначають як «системну 

взаємодію основних суб’єктів і об’єктів видавничого 

процесу, яка забезпечує рух смислів від автора до читача у 

соціальному часі і просторі з використанням семантичного 

повідомлення, зафіксованого у знаковій формі на 

стабільному матеріальному носієві» [1, с. 3]. З одного 

боку, книжкова комунікація зберігає сталість і тяглість, 

оскільки уже упродовж п’яти століть продовжує оперувати 

друкованим кодексом, а, з іншого, - зазнає істотних 

транформацій: цифровізується і на етапі творення, і на 

етапі поширення. Видавці інтегруються в електронне 

середовище, яке дає змогу забезпечити реалізацію 

випущеної продукції через власну інтернет-крамницю. 

Важливими складниками онлайн-книгарні є 

віртуальні каталоги і презентаційні картки (сторінки), які 

створюють для кожного видання. Зазвичай, така картка 
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складається з кількох інформаційних блоків: візуальний, 

характеристик, описовий, оцінний, купівельний, 

рекомендаційний. Вони усі в комплексі покликані дати 

потенційному покупцеві цілісне уявлення про видавничий 

продукт.  

На вдалій репрезентації видань в онлайн-магазині 

позначається рівень компетенції працівника, вміння 

піддавати книжку ретельному фаховому розгляду 

(розбору) заради пізнання її змістовного наповнення, 

встановлення цільового призначення і читацької адреси, 

тематико-типологічної або жанрової належності, 

розуміння внутрішньої побудови, виявлення особливостей 

матеріально-конструктивного втілення, фіксування 

унікальних властивостей. Тобто за результатами 

книгознавчого аналізу професіонал оцінює й категоризує 

видавничий продукт, атрибутує його за різними 

параметрами, які в комплексі допомагають відвідувачам 

онлайн-магазинів ухвалити зважене рішення щодо купівлі 

товару, задовольнити інформаційні потреби споживача, 

забезпечити збут продукції, а відтак дасть змогу 

підприємству надалі працювати у сфері креативних 

індустрій. 

У межах нашого дослідження спробуємо окреслити, 

які параметри друкованого видання беруть до уваги 

фахівці, даючи йому комплексну книгознавчу 

характеристику в онлайн-магазині. Для цього ми вивчили 

понад 50 віртуальних презентаційних карток львівського 

видавництва «Урбіно», яке заснували Божена Антоняк та 

Анатолій Івченко у лютому 2010 року. Підприємство 
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спеціалізується на виданні сучасної іноземної літератури в 

українських перекладах [2]. 

Польські дослідники Барбара Борусяк і Томаш Ванат 

вважають, що перегляд картки видавничого продукту в 

онлайні відповідає моменту, коли покупець стаціонарної 

книгарні зосереджує свою увагу на одній асортиментній 

позиції, бере товар до рук, а згодом повертає на полицю 

або кладе в кошик [3, с. 122].   

В інтернет-книгарні «Урбіно», як і в інших, 

презентаційну картку відкриває заголовок, виокремлений 

насиченим шрифтом збільшеного кеглю. У нього 

закладається назва видання, зрідка його номер, якщо 

йдеться про книжки із циклу про життя Енн Ширлі, та 

клас, якщо твір рекомендовано до прочитання школярам. 

У заголовку можуть попереджати про дефекти, властиві 

конструкції примірника, наприклад: «Зелені мартенси 

(остання [книжка], мінімальне пошкодження, подряпаний 

лак на палітурці)», «Розкажу тобі, мамо, що роблять 

динозаври (мінімальне пошкодження: відклеєна плівка на 

кутику)». Поінформований у такий спосіб покупець 

свідомо придбає останні примірники і не матиме претензій 

до видавництва. 

Після заголовка на презентаційній картці ліворуч 

подають зображення передньої боковини оправи книжки. 

Воно інтерактивне, адже на дотик мишки реагує зміною 

картинки, а, точніше сказати, – наближенням її фрагментів. 

Зображення маркують вказівниками про обсяги знижок, 

дату надходження у продаж, клас для програмних творів. 

https://urbino.com.ua/p635311750-rozkazhu-tobi-mamo.html
https://urbino.com.ua/p635311750-rozkazhu-tobi-mamo.html
https://urbino.com.ua/p635311750-rozkazhu-tobi-mamo.html
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Маркери «підсвічують» певні асортиментні категорії: «Но-

винку», «Топ [продажу]», «Останню [книжку]». 

Основне титульне зображення супроводжує галерея 

зменшених копій текстових та ілюстрованих книжкових 

розворотів (до десяти). Переважно наводять зміст, вступ, 

початкові сторінки з опублікованих творів, багато 

ілюстровані аркуші. Розглядаючи галерею, клієнт 

інтернет-крамниці може почуватися як відвідувач 

стаціонарної книгарні, який розгорнув книжку і вивчає її 

вміст.  

Праворуч від зображення розміщують блок купівлі, де 

відвідувач онлайн-магазину може замовити вподобану 

книжку. У цій зоні доступна велика червона кнопка 

«Купити», над якою великими цифрами вказано ціни: 

повну (її складено шрифтом чорного кольору) і знижену (її 

виокремлено червоною фарбою, щоб привернути увагу 

клієнта). Тут же для зручності споживача наведено 

покликання на інші розділи сайту, які стосуються 

доставки, графіка роботи, контактів виробника, а також 

мобільний телефон консультанта. У купівельній зоні 

вміщено «вивіску» про статус товару («В наявності», 

«Закінчується», «Немає в наявності»), розкрито умови 

повернення замовленої продукції. 

Наступні блоки на презентаційних картках різняться 

обсягом, кількістю і послідовністю рубрик і підрубрик, 

знаковою природою інформації. Відмінності особливо 

яскраво проявляються у переліках характеристик, які 

налічують від 8 до 15 атрибутів (див. таблицю). 

Обов’язково називають автора, назву, тип оправи і рік 
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випуску. Частину параметрів подають, зважаючи на 

типологічну належність видань. Скажімо, в кулінарних 

книгах прописано ім’я фахівчині, яка готувала і 

фотографувала страви, у більшості видань для дітей – вік, 

у перекладених, але не в усіх – автора перекладу. 

Наявність або відсутність відомостей про ISBN, формат, 

вагу, папір, мову, кількість сторінок, на нашу думку, має 

випадковий характер. Вважаємо, що порушення 

системності у переліках ускладнює для споживача процес 

зіставлення і вибору видань. 

Описову частину презентаційної картки відкриває 

анотація, якою і обмежуються щодо багатьох видань. 

Спеціалісти стверджують, що якісне фото та анотація 

здатні підвищити обсяги продажу продукції на 5–7% [4, 

с. 5]. Однак деякі споживачі, щоб ухвалити рішення про 

купівлю, прагнуть отримати якомога  більше інформації. 

Йдеться про тексти, які акцентують на вигодах, які 

отримає покупець разом з книжкою. Скажімо, на сторінці 

видання Юстини Беднарек «Дуся і Поросятко Гав. Перший 

день у садочку» наведено цитати з книжки і названо п’ять 

переконливих причин придбати його: 

1. Чудово ілюстрована історія про те, як перестати 

боятися чогось нового, наприклад, відвідин 

дитячого садка. 

2. Книжка стане підтримкою та натхненням для 

дитини, які незабаром доведеться ввійти в нове 

середовище (дитячий садок, гуртки чи інші додаткові 

заняття). 
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3. Нові пригоди відбуваються не лише з головною 

героїнею – дівчинкою Дусею, а й із її другом – улюбленою 

іграшкою Поростяком Гав. Вони обоє потрапляють у 

новий для себе світ (у книжці є дві історії і два погляди на 

ситуацію). 

4. Приємні малюнки, зрозумілі для дитини герої. 

5. Чудово підходить для читання вголос. 

Важливими компонентами товарних карток в 

«Урбіно» є відеоогляди і відеопрезентації. Видавництво 

готує цікавий аудіовізуальні ролики, в основі яких 

конкретна книжка. Представлені буктрейлери в міру 

короткі і переконливі. Наприклад, відеорозповідь про 

видання «Літо на тарілці» розпочинають з інформації про 

авторку, а відтак називають головні розділи, присвячені 

салатам і закускам, першим і другим стравам, десертам і 

випічці, фокусують увагу на привабливих для 

потенційного покупця якостях: «тут зібрано найкращі літні 

рецепти», «зручна верстка та якісний друк», «перевірені 

складники та пропорції», «авторські фото в рустикальному 

стилі», «72 рецепти», наголошують, що книжка призначена 

«для вправних кухарів і початківців» і підсумовують: «Із 

цими стравами ваше літо смакуватиме якнайкраще!» [2].  

В описовій частині презентаційних карток 

розповідають про відзнаки, премії, рейтинги, екранізації і 

постановки опублікованих творів. Так, на сторінці книжки 

Яноша (літературний псевдонім Горста Еккерта) «Ах, ця 

чудова Панама!» акцентують на кількох здобутих 

нагородах і зреалізованих адаптаціях: 

1.Німецька премія дитячої літератури. 



64 

2.Міжнародна молодіжна премія Мюнхена. 

3.Історії про Ведмедика і Тигрика були двічі 

екранізовані (1985 р., 2006 р.). 

4.За мотивами книжки створено оперу (2013 р.). 

Така інформація засвідчує, що експертне середовище 

позитивно оцінило книжку, отже, вона варта уваги читача. 

З цією ж метою наводять рецензії на книжки або дають  

гіперпосилання на ресурси, де вони опубліковані. 

Наприклад, на сторінці видання Богдана Лебля «Пекло 

ввійшло до раю» читача переадресовують на «Збруч», де 

оприлюднено рецензію Ганни Улюри «Координати раю». 

Щоб споживач сам оцінив видання і зацікавився ними, 

наводять короткі уривки з опублікованих текстів.  

Позитивно впливають на продажі книжок біографічні 

довідки, у яких наголошують на професійному становленні 

автора, його фаховості у відповідній темі або питанні. 

Портретне фото письменника, дослідника або практика 

наводять поряд.   

Параметри опису різних видань в інтернет-книгарні 
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Джерело: Власне дослідження 
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замовляють», «Ви переглядали», які мають схожі завдання 

й однакову мету: заохотити купувати більше. 

Отже, розвиток електронної торгівлі спонукає 

видавців і книгарів  якісно презентувати випущену 

продукцію. Так, в інтернет-книгарні «Урбіно» за 

допомогою вербальних і зображальних засобів комплексно 

(проте з різною повнотою) характеризують видання. 

Власне, більше системності в описі видань, використання 

типового алгоритму, на нашу думку, зробило б інтернет-

крамницю зручнішою для споживача. Доречно дозволити 

покупцям не лише залишати відгуки про магазин, а й про 

видання, оцінювати придбаний книжковий продукт. 

На нашу думку, рівень репрезентації видань в 

інтернет-книгарнях визначається відповідними фаховими 

компетенціями. Для їх формування або поглиблення 

доречно організовувати онлайн-курси, майстерні, тренінги, 

у т. ч. на базі Української академії друкарства. Йдеться про 

вміння якісно аналізувати і характеризувати книжку, 

визначати її споживчі переваги, фокусувати увагу на 

користувацьких вигодах, прописувати особливості 

художнього оформлення й поліграфічного виконання, 

оперувати спеціальною термінологією, застосовувати дієві 

принципи віртуального мерчандайзингу. 
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ОГЛЯД НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

Система надання соціальних послуг. Система 

надання соціальних послуг (як важливого елементу 

соціально-економічного та територіальних взаємовідносин 

регіонів і громад) – це фактично частина зобов’язань 

України щодо виконання Європейської Соціальної Хартії 

(Ст. 14). У цьому документі підкреслюється, що країни, які 

до неї приєдналися, зобов’язуються:  

1) організовувати спеціальні служби, які б сприяли 

покращенню становища та пристосуванню людей, які 

потребують допомоги до умов існування в суспільстві; 

2) проводити пропаганду та роз’яснювальну роботу, щоб 

привернути увагу людей та залучати до створення цих 

служб [1]. 

З огляду на це в нашій державі розпочалися системні 

перетворення соціальної та національної політики, а саме:  
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1) утворення якісної системи надання послуг в 

соціальній сфері; 2) покращення рівня обслуговування; 

3) якісне вдосконалення гілки закладів та організацій, які 

надають різноманітні соціальні послуги; 3)  контроль 

видатків та розумне їх використання; 4) застосування 

державних стандартів якості у цій сфері; 5) залучення 

недержавних інституцій і визнання їх  рівними суб’єктами 

надання соціальних послуг введення ринкових механізмів 

у функціонування системи соціальних послуг [1]. Для 

регулювання правових відносин в сфері вітчизняної 

статистики, визначення прав і функцій органів державної 

статистики,організаційних засад здійснення державної 

статистичної діяльності спеціальною постановою 

Верховної Ради у 1992 р. прийнято відповідний Закон 

України» [ 3].  Мета цього закону − отримання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації (щодоекономічної,  

соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні 

та її регіонах) і забезпечення нею держави та суспільства. 

Сфера соціальних послуг в Україні регулюється, перш за 

все Законами України про: 

- соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю [17]; 

-  соціальні послуги [19]; 

- державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії та ін. [2]. 

    Ці всі закони мають відповідні назви. 

Ще є підзаконні акти про: 

-  Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 

сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах 

(2006 р.) 
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- Порядок взаємодії центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо 

надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і 

молоді (2006 р.),  

- Постанова КМУ №1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» (2009 р.),  

- Загальне положення про центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (2013 р.) [32].  

На сьогодні ще іде робота по законодавчому 

врегулюванні питань статистичної звітності та соціальної 

роботи. Залишаються проблеми термінологічні, точніше 

існує непорозуміння в термінології, що спричиняє 

розходження думок. 

Відбулись внесення змін до Законів України про: 

- державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії [2]; 

- соціальні послуги» [ 19];  

- громадські об’єднання» (22.03.2012 р.) [22]. 

В наш час потрібно якнайактивніше створювати 

фундамент для покращення соціального обслуговування 

населення. Для цього нагально рекомендується:  

- сприймати такі послуги як узгоджені дії з питань 

оперативного  надання допомоги особам та окремим 

соціальним групам, які перебувають допомоги 

(знаходяться  у складних життєвих обставинах, далі – 

СЖО [22]; 

- розширити вузьке на нинішній день визначення 

СЖО. Для цього потрібно підготувати конкретний 
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розширений  перелік тих, хто може звернутись по 

допомогу. 

- утворити інститут стандартизації соціальних 

послуг. 

 Вже діє нині Інститут фахівців із соціальної роботи, 

які виконують такі функції: 

- знаходять проблемні сім’ї, вивчають їх проблеми; 

- надають психологічну й правову допомогу; 

- сприяють у працевлаштуванню; 

- допомагають в отриманні виплат і пільг тощо.  

Однак, відсутність нормативної бази, яка б 

регулювала діяльність таких працівників утруднює їх 

роботу. Бажає кращого підготовка фахівців.  Немає 

розроблених механізмів соціального замовлення для 

організацій недержавного та приватного секторів. 

Є і позитивні зрушення. Так, розширено коло осіб, 

для яких: 

- встановлені нормативи соціальних послуг; 

- забезпечено можливість визначення переліку, видів, 

обсягів, норм та нормативів соціальних послуг ( вони 

надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів) 

[32]. 

На сьогодні потребують узгодження між собою 

Закони що стосуються соціальних послуг та місцевого 

самоврядування. В чому саме розходження? По-перше, 

перелік власних і делегованих повноважень органів 

місцевого самоврядування відстає від змін у соціальному 

законодавстві [32]. 
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По-друге, Законом України «Про місцеве 

самоврядування» визначається мінімальний рівень 

соціальних потреб (як гарантований державою 

мінімальний рівень соціальних послуг на одиницю 

населення) в межах усієї України [32].  

Здійснення функцій соціального захисту населення 

(відповідно Закону Про місцеві державні адміністрації) 

відноситься до повноваження місцевих органів, які 

визначають: 

- відповідно до нормативів мінімальних соціальних 

потреб необхідний рівень обслуговування населення;  

- для забезпечення передбаченого законодавством 

рівня мінімальних соціальних потреб проводять 

розрахунок коштів та визначають обсяг послуг. 

Принцип «єдиного вікна» та «мобільний соціальний 

офіс». У соціальній сфері, а саме в пункті надання послуг 

соціальної підтримки населенню, цей принцип, принцип 

так званого єдиного вікна, наразі реалізується лише в 

частині грошової підтримки осіб, які мають на неї 

встановлене законом право. 

«Мобільний соціальний офіс» − це виїзна робота. 

Розроблені спеціальні методичні рекомендації щодо 

надання громадянам соціальної підтримки[48]. У відділі 

статистики та соціальних послуг Самбірського управління 

статистики у Львівській області створено такий «Офіс». 

Працівники виїздять для допомоги громадянам за місцем 

їх проживання.  

Головні напрями роботи «Офісу»: 

- інформаційно-консультативнї  послуги;  
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- прийом заяв та документів за «принципом єдиного 

вікна»; 

- надання допомоги у оформленні документів; 

-  видача  посвідчень; 

- донесення  повідомлень;  

- аналіз пропозицій від населення, їх обробка та 

статистичне опрацювання; 

-  інші специфічні послуги. 

Для того, щоб не чітко узгодити роботу, потрібно 

розділити обов’язки між «мобільним соціальним офісом» 

та центрами надання послуг з адміністративних питань. 

Порядок розроблення державного стандарту 

соціальної послуги (Наказ Мінсоцполітики від 

16.05.2012 р. №282) унормовує створення універсальних 

(державних) стандартів соціальних послуг. Стандарти 

встановлюють: рівність вимог до суб’єктів надання 

соціальних послуг незалежно від форми їх власності, 

механізм соціального замовлення для недержавних 

організацій, порядок фінансування наданих соціальних 

послуг. 

 На сьогодні розроблені проекти окремих державних 

стандартів (догляду вдома та денного догляду і 

стаціонарного догляду дітей з вадами у фізичному та 

розумовому розвитку тощо).  

Створюються державні стандарти надання притулку 

бездомним особам; соціальної реінтеграції бездомних осіб; 

стаціонарного догляду громадян похилого віку та 

інвалідів; надання консультативних послуг; соціального 

супроводу та інші.  
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Все це є важливим з точки зору уніфікації та 

підвищення якості надання соціальних послуг.  

Наявність стандартів дозволяє покращити систему 

підготовки фахівців із різних аспектів соціальної роботи. 

Вони стверджують: 

- рівність вимог до суб’єктів надання соціальних 

послуг незалежно від форми їх власності; 

- механізм соціального замовлення для недержавних 

організацій; 

-  порядок фінансування наданих соціальних послуг. 

Ведеться статистика щодо: 

- бездомних осіб;  

- соціальної реінтеграції бездомних осіб; 

-  стаціонарного догляду громадян похилого віку та 

інвалідів; 

- надання консультативних послуг;  

- надання соціального супроводу тощо.  

Слід згадати такий нормативно-розпорядчий 

документ як Розпорядження КМУ від 08 серпня 2012 р. У 

цьому документі: 1) розширено перелік послуг, що 

надаються за місцем проживання; 2) вводиться оцінка 

потреб дитини та її сім’ї; 3) передбачено створення 

реєстрів надавачів і отримувачів соціальних послуг тощо.  

Таким чином, державні (комунальні) установи  

залишаються головними хто надає соціальну допомогу. 

Покращити ситуацію може хіба розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування. 

Залишається актуальною Стратегія розвитку 

системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 
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2009-2014 роки. Ця стратегія введена в дію таким 

розпорядчим документом як Наказ Міністерства сім’ї та 

молоді і спорту від 04 листопада 2008 р. Наказом 

Міністерства сім’ї та молоді і спорту від 03 вересня 2012 р. 

затверджено Перелік соціальних послуг, що надаються 

особам, які перебувають у СЖО і не можуть самостійно їх 

подолати. Щоби покращити ефективність системи 

соціального обслуговування потрібно розробити методику 

визначення потреб населення у соціальних послугах. Поки 

що Міністерство соціальної політики удосконалює 

методику на основі отриманого досвіду роботи. Механізм 

прямого фінансування за бюджетні кошти діяльності 

неурядових організацій у сфері надання соціальних послуг 

здійснюється згідно наступного розпорядчого документа – 

Постанова КМУ від 29 квітня 2013 р. 

Стан речей, важливий для проведення статистики 

соціальних послуг регулюється Постановою КМУ від 01 

серпня 2013 р. [52]. Державний класифікатор соціальних 

стандартів і нормативів,на сьогодні потребує приведення 

у відповідність до сучасних реалій.  

 Ці нормативи не охоплюють сучасні вимоги до 

надання соціальних послуг за місцем проживання, із 

максимальним наближенням до територіальної громади, а 

перелік потенційних споживачів зведено до одиноких 

громадян похилого віку та інвалідів.  

Соціальні послуги в межах, визначених державними 

стандартами (Згідно Порядку надання платних соціальних 

послуг), можуть надаватися із встановленням 

диференційованої плати залежно від доходу осіб. 
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Закон України «Про соціальні послуги»  [19] дає 

підстави для отримання соціальних послуг доволі 

широким колом груп у СЖО.  

Будь-яка діяльність організації, установи, 

підприємства, фірми забезпечується документуванням і 

організацією роботи з офіційними документами.  

Створюються документаційно-інформаційні бази на різних 

носіях для використання. Що ж включає в себе 

документаційне забезпечення діяльності установи? По-

перше всі види робіт щодо оформлення; виготовлення 

документів. По-друге, опрацювання вхідних та вихідних 

документів. По-третє, контроль за їх виконанням. Саме на 

цьому наголошується у посібнику М. В. Комової 

«Діловодство» [33]. До діловодства відносять 

документування процесу управління, документаційне 

забезпечення, роботу з готовими документами, які створені 

в даній установі або отримані ззовні. На основі численних 

праць з документаційного забезпечення діяльності 

установ, організацій, підприємств, зокрема праць В. 

Бездрабко, В. Данюка, О. Доровського, О. Загорецької, Л. 

Зубенка, Т. Іванової, Л. Піддубної можна визначити 

наступні критерії оцінки якості документування, які 

особливо мають бути важливими для діяльності 

статистичних відділів [21; 25; 30-31].  

Управлінське документознавство ґрунтовно 

розглянуто у працях В. Бездрабко «Управлінське 

документознавство» [21] та С. Г. Кулешова «Управлінське 

документознавство» [37]. Увагу дослідників привертає 

проблема класифікації управлінських документів, а саме: 
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О. П. Майборода «Проблеми класифікації управлінських 

документів» [39], Ю. І. Палеха «Класифікація 

управлінських документів в організації» [42], В. Т. 

Савицький «Управлінський документ та управлінська 

документація в терміносистемі документа» [46].  

Однією із перших визначення поняття 

документаційного забезпечення управління як комплексу 

документів і методів, способів і процесів роботи з ними, 

дає Т. В. Кузнєцова. Документаційне забезпечення 

управління передає наявність певних норм і вимог не лише 

до створення і оформлення документа, але й до порядку 

роботи з ним, обробки, руху, зберігання [36]. 

 Регламентований процес фіксації на різних 

матеріальних носіях, а також оформлення на підставі 

встановлених вимог, стандартів і норм всієї необхідної для 

управлінської діяльності інформації і входить в поняття 

«документування» [36]. 

Отже, як можна визначити документообіг організації, 

установи, підприємств? Найдоступніше розуміння цього 

процесу: сукупність взаємопов’язаних дій. Ці дії 

забезпечують рух документів в організації з моменту їх 

створення або надходження до завершення виконання або 

відправлення.  

Якщо говорити про засоби, способи і прийоми 

обліку, то тут вже мається на увазі Система зберігання 

документів. Сюди ж включається: систематизації 

документів з метою їх збереження, пошуку та 

використання в поточній діяльності організації, установи, 

фірми, закладу. 
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Крім вище окреслених проблем, такі вітчизняні вчені 

як Г. Беспянська, М. І. Додонова, Т. В. Іванова, Н. М. 

Кушнаренко, Н. М. Поліщук, О. В. Цимбалюк розробляють 

теоретико-методологічні проблеми, організаційно-правові 

аспекти, нормативно-правові аспекти та практична 

реалізація документаційного забезпечення управління [22-

23; 32; 38]. 

Важливим в роботі відділу статистики є 

ком’ютеризація документаційного забезпечення, що 

переорієнтовує його на одержання оперативної інформації 

та її оперативного аналізу з подальшим використанням для 

прогнозування господарської та іншої діяльності. рамках 

забезпечення документообігу підприємства є визначення 

точності, попередження заздалегідь та точного 

попередження.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Використання новітніх комп’ютерних технологій 

нині є одним із важливих напрямів розвитку сучасної 

вищої освіти. Інтерактивність, інтенсифікація процесу 
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навчання, зворотний зв’язок – помітні переваги цих 

технологій, котрі зумовлюють їх використання під час 

навчально-виховного процесу. В інформаційному 

суспільстві комунікаційні процеси суттєво 

трансформуються і це впливає на оперативність обміну 

інформацією та на оптимальне її використання. Оскільки у 

мультимедійних технологіях одночасно використовують 

кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, 

фотографію, анімацію, звукові ефекти, високоякісний 

звуковий супровід, – то це і є сучасним прикладом 

використання у навчанні відомих ефективних принципів 

наочності й доступності. Використовуючи такі 

комп’ютерні програми, як Calameo, TurboSite, 

SekumBookStudio та інші, створюють інтерактивні 

публікації в Інтернеті, сайти й електронні підручники з 

підтримкою коментарів, різними формами зворотного 

зв’язку, звуковими й анімаційними ефектами. 

Інформаційні технології – один із перспективних способів, 

що широко використовується в освітньому процесі. 

Мультимедіа – це система комплексного поєднання 

візуальних і аудіальних прийомів, якими безпосередню 

керує інтерактивне програмне забезпечення. Для цього 

використовують сучасні технічні та програмні засоби, що 

поєднують мовний текст зі звуком, графікою, фото- і 

відеозображенням тощо в єдиному цифровому форматі. 

Мультимедійні документи відрізняються від традиційних 

тим, що крім текстів природньої мови і статичних 

графічних зображень можуть подавати окремі звукові та 

музичні ефекти супроводу, спеціальну анімаційну графіку, 
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демонструвати кіно-фото-фонофрагменти [1, c. 42]. 

Мультимедійне програмне забезпечення містить спеціальні 

програмні засоби, призначені для створення і відтворення 

мультимедійних презентацій. Крім того, під час 

демонстрація мультимедійних презентацій потребує 

спеціального апаратного забезпечення – обладнання, 

необхідного для створення, збереження і відтворення 

мультимедійних документів. Засоби мультимедіа за своєю 

потужністю набагато перевищують сумарну потужність 

окремих традиційних документних носіїв. Основними 

відмінностями між інноваційними засобами мультимедіа 

та традиційними носіями інформації є інтерактивність, 

вільна інтерпретація і комунікабельність. Об’єктивні 

потреби та зростання ролі інформаційних процесів у 

суспільному розвитку зумовлюють необхідність 

підготовки висококваліфікованих фахівців з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 

навчальному плані підготовки фахівців-документознавців 

було чітко сформовано два потужні дисциплінарні блоки – 

документознавчий та інформаційний. Мультимедійне 

документування складається з двох складових: 

проектування електронного видання та організація його 

виробництва. На етапі проектування електронного 

мультимедійного видання передбачається вивчення 

особливостей мультимедійних видань як специфічних 

цифрових продуктів, що мають відмінні особливості у 

виробництві, просуванні, дистрибуції та споживанні. 

Мультимедійна послуга дозволяє користувачеві посилати, 

одержувати і використовувати будь-яку форму інформації, 
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взаємозамінну і взаємодопонюючу за бажанням. 

Мультимедіа ‒ поняття комплексне. З одного боку, воно 

має на увазі особливий тип документів, а з іншого боку ‒ 

особливий клас програмного і апаратного забезпечення. 

Тобто, мультимедійна технологія дозволяє одночасно 

використовувати різні способи представлення інформації: 

числа, текст, графіку, анімацію, відео і звук. Важливою 

особливістю мультимедіа технології є її інтерактивність, 

тобто те, що користувачеві відводиться активна роль. 

Вивчення діяльності мультимедійних видавництв – 

важливий етап у процесі навчання майбутнього фахівця із 

технологій електронних мультимедійних видань, на якому 

формуються компетентності, необхідні для роботи 

директора мультимедійного видавництва, директора 

рекламного агентства, начальника рекламного відділу 

великих підприємств, дизайнера або web-дизайнера, 

організатора виробництва, менеджера мультимедійних 

проектів. Мультимедійні презентації можуть бути 

проведені людиною на сцені, показані через проектор, або 

ж на іншому локальному пристрої відтворення. 

Широкомовна трансляція презентації може бути як 

«живою», так і попередньо записаною. Широкомовна 

трансляція або запис можуть бути засновані на аналогових 

або ж електронних технологіях зберігання й передачі 

інформації. Мультимедіа може бути або завантажена 

з інтернету на комп'ютер користувача й відтворена будь-

яким чином, або відтворена за допомогою технологій 

потокової передачі даних. Мультимедійні ігри ‒ такі ігри, у 

яких гравець взаємодіє з віртуальним середовищем, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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побудованим комп’ютером. Стан віртуального середовища 

передається гравцеві за допомогою різних способів 

передачі інформації. Наразі, усі комп’ютерні ігри 

відносяться до мультимедійних ігор. В такий тип ігор 

можна грати як в поодинці на локальному комп'ютері або 

приставці, так і з іншими гравцями через локальну або 

глобальну мережу. Різні формати Мультимедіа даних 

можливо використати для спрощення сприйняття 

інформації споживачем. Наприклад, надати інформацію не 

тільки в текстовому виді, але й проілюструвати 

її звуком або відеокліпом. Різні форми надання інформації 

уможливлюють інтерактивну взаємодію споживача з 

інформацією. Онлайн-мультимедіа все більшою мірою 

стають об’єктно-орієнтованими, дозволяючи споживачеві 

працювати над інформацією, не маючи специфічних 

знання. Наприклад, для того, щоб 

викласти відео на YouTube, від користувача не 

вимагаються знання 

техніки редагування відео, кодування і стиснення 

інформації, чи знань про будову web-серверів. Користувач 

просто вибирає локальний файл і тисячі інших 

користувачів відеосервісу мають можливість переглянути 

новий відеоролик.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

студенти повинні знати:  

- головні концепції документознавчих досліджень;  

- основні теоретичні поняття та категорії 

документознавства;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://youtube.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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- специфіку виникнення і розвитку 

документознавства як науки;  

- ознаки, властивості, функції, види документів, 

засоби і способи їх створення;  

- характеристику знаків штучної та природної мови; 

- види кодування документної інформації;  

- види загальної класифікації документів;  

- документно-комунікаційну систему та її 

підсистеми;  

- загальну характеристику основних видів 

опублікованих і неопублікованих документів;  

- загальну класифікацію видань;  

- особливості й призначення документів на новітніх 

носіях інформації.  

Студенти повинні вміти:  

- характеризувати документ як системний об’єкт; 

- визначати види і типи документів;  

- здійснювати багатоаспектну класифікацію 

документа;  

- аналізувати інформаційну й матеріальну складові 

документів;  

- виявляти загальні й спеціальні функції документів; 

- характеризувати і класифікувати усі види видань; 

- розрізняти документи на новітніх носіях інформації; 

- аналізувати структуру й довідковий апарат видання. 

Використання комп’ютерних програм з комплексним 

поєднанням мовного тексту, динамікою руху, звуком і 

графічним зображенням чи малюнком активно впливає на 

органи людського сприйняття – слух і зір. Поєднання 
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візуальної й аудіальної інформації активізує мислення й 

пам’ять студентів, дозволяє довше утримують їхню увагу, 

надавати значно більші обсяги інформації. Такі лекційні 

заняття є досить цікавими й ефективними, їх із 

задоволенням відвідують студенти. Розроблено такі 

мультимедійні презентації за всіма темами навчальної 

програми з дисципліни. На практичних заняттях широко 

використовують навчальні комп’ютерні програми і 

програми-тренажери. Це дозволяє викладачеві отримувати 

не лише результати виконаних студентами завдань, але й 

спостерігати за самим процесом виконання цих завдань 

студентами, відслідковувати їхні можливі помилки й 

аналізувати причини їх допущення. Проте важливо не 

лише викладачеві використовувати мультимедіа, але 

навчити цьому студентів, сформувати у них навички 

оформлення та презентації матеріалу. Адже сучасний 

фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

повинен володіти, не тільки теорією, а й уміннями та 

навиками комп’ютерних технологій з метою 

вдосконалення своєї професійної діяльності. Крім 

вивчення студентами інформаційних технологій на 

навчальних заняттях, варто розвивати їхні уміння 

практично. Мультимедійний супровід студенти готують 

під час захисту результатів виробничих практик. Готуючи 

мультимедійну презентацію своєї наукової роботи, студент 

повинен чітко знати обов’язкові вимоги до її створення. 

Так, у структурі презентації наявними мають бути такі 

слайди: титульний аркуш, що відображає тему презентації 

й автора роботи; основні ключові положення теми роботи 
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та отримані результати; закріплювальний слайд. 

Використання мультимедійних технологій в освітньому 

процесі вищої школи сприяє розвитку активних способів 

організації навчальної діяльності студентів. Впровадження 

високих освітніх технологій під час професійної 

підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи в подальшому стане запорукою їхнього 

успіху на ринку праці, оскільки вони будуть здатні 

самостійно вирішувати проблемні професійні завдання. 

Важливою умовою реалізації та впровадження 

мультимедійних технологій в освітній процес є наявність 

спеціально обладнаних аудиторій з мультимедійним 

проектором, комп’ютером, екраном або мультимедійною 

дошкою, а ще краще – комп’ютерних класів, електронних 

бібліотек, медіатеки, доступу до інтернету та ін. 

Підсумовуючи, можемо рекомендувати викладачам 

використовувати мультимедійні презентації на лекціях і 

практичних заняттях, а також вчити студентів самостійно 

оформлювати мультимедійний супровід до їхніх 

відповідей на заняттях, наукових доповідей на 

конференціях і семінарах, засіданнях наукових гуртків. 

Особливо важливо підготувати студентів до захисту їхніх 

курсових і дипломних робіт з використанням мультимедіа. 

Результати підготовленої мультимедійної презентації 

можуть бути репрезентовані в електронному вигляді, 

розповсюджені в Інтернеті, роздруковані на папері. 

Застосування новітніх інформаційних технологій 

необхідне й ефективне у навчально-виховному процесі 
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підготовки сучасних фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС 

ТА ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Провідними дослідниками в галузі інформаційно-

аналітична діяльність бібліотек та архівів є Захарова І. В., 
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Філіпова Л. Я., Зозуля С. М., Бондаренко В. І., Кобєлєв О. 

М., Карпенко О., Медведєва В. та інші. 

Повноцінне формування Всеукраїнського 

бібліотечного галузевого ресурсу неможливе без 

змістовної аналітичної роботи. Для створення ефективних 

аналітичних матеріалів, експерти, які працюють у відділі, 

здійснюють аналіз подій і процесів, що відбуваються в 

галузі педагогіки, психології, державного управління та 

соціальних комунікацій. Такі спеціалісти ґрунтовно 

підготовлені з питань інформаційно-аналітичної роботи, 

упевнено орієнтуються в усіх без винятку видах 

інформації, користуються сучасними інформаційними 

технологіями, соціально-комунікаційними мережами, 

мають навички інформаційного менеджменту та 

маркетингу.  

Для удосконалення інформаційного забезпечення 

користувачів поряд з традиційними засобами науково-

бібліографічної та науково-реферативної діяльності 

(загальними методами аналізу та синтезу) бібліотекам 

України потрібно використовувати сучасні інформаційно-

аналітичні технології (спеціалізовані методи 

класифікаційного, ієрархічного та синектичного аналізу, 

аналітичні підходи та прийоми діагностики із 

застосуванням системного і ситуаційного підходів).  

На думку Карпенко О., перспективними напрямами 

розвитку роботи аналітичних відділів бібліотек варто 

вважати:  
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- підготовку, створення та розповсюдження 

актуальних аналітичних матеріалів для забезпечення 

фахових потреб користувачів;  

- формування електронної бази аналітичних 

матеріалів з галузевих питань;  

- упровадження сучасних механізмів інформаційно-

аналітичного забезпечення галузі соціальних комунікацій;  

- прогнозування напрямів розвитку галузевої науки 

та практики [4, с. 22].  

Бібліографічний опис ‒ це записана за певними 

правилами множина бібліографічних даних, що 

ідентифікують документ. Бібліографічні дані є 

конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і 

рік видання та багато інших. Таким чином, 

бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, 

читацьке призначення, актуальність документа, а також  

дає змогу його ідентифікувати ‒ зіставити з іншими, 

відрізнити від інших. 

Роль бібліографічного опису в різноманітних галузях 

наукової й культурної діяльності винятково велика, адже 

вся інформація про документи здійснюється саме за його 

допомогою. Він є основою для створення всіх бібліотечних 

каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, 

автоматизованих банків даних про документи. Без нього 

неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, 

послатися на якийсь твір у науковому, навчальному 

виданні тощо. Завдяки цьому бібліографічний опис 

широко використовується в бібліотечній, у бібліографічній 

і науково- інформаційній діяльності, у книговидавництві, у 
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книжковій торгівлі, архівістиці, журналістиці, в науковій 

роботі тощо. 

Бібліографічний опис складається з бібліографічних 

елементів, які й містять відомості про певні ознаки 

документів. Одним із головних питань теорії та практики 

складання бібліографічного опису є питання про його 

перший елемент. Саме він, як правило, визначає місце 

певного запису в низці інших, тому за цим елементом 

здійснюється пошук потрібних документів. Опис 

починається з назви документа, але в деяких випадках 

доцільно поперед нього подати ім’я автора книги, тобто 

особи (осіб), яка створила твір самостійно або у 

співавторстві. Це одна з головних пошукових ознак, за 

якою більшість читачів розшукують книги [7, с. 64]. 

Крім того, розташування прізвища автора на 

першому місці в бібліографічних записах дає змогу 

створити авторські комплекси, тобто зібрати в одному 

місці відомості про твори певного автора. Такий запис 

обов’язковий для каталогів і картотек бібліотек, 

книжкових магазинів тощо, для державних 

бібліографічних покажчиків, видань централізованої 

каталогізації, автоматизованих пошукових систем. 

Перед описом може вміщуватись і назва організації, 

установи, підприємства, якщо документ виданий від імені 

цієї організації, установи, підприємства. Завдяки цьому 

можна створити комплекси документів окремих 

організацій та установ, що сприяє більш повному 

висвітленню їхньої діяльності. Це також полегшує пошук 

таких документів, оскільки часто назву офіційного 
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документа важко запам’ятати. Такий запис 

використовується переважно в каталогах універсальних 

наукових і спеціальних бібліотек, на друкованих картках 

централізованої каталогізації, у деяких бібліографічних 

покажчиках, в автоматизованих ІПС. 

Інколи перед описом подають назву території, про 

яку йдеться в документі. Саме за цією ознакою найлегше 

розшукувати географічні карти у великих пошукових 

масивах. 

Ім’я автора, назва організації або території можуть 

виступати як заголовок бібліографічного запису. Але 

найчастіше бібліографічний опис починається з назви 

твору, оскільки більшість документів читачі розшукують 

саме за назвою. Це документи, в яких саме назва є 

найхарактернішою ознакою. Найбільшою мірою такий 

опис властивий для інформаційних і бібліографічних 

видань. 

Процес складання бібліографічного опису має такі 

етапи: виявлення бібліографічних відомостей; визначення 

необхідного набору елементів опису; вибір першого 

елемента бібліографічного запису; фіксація виявлених 

відомостей за встановленими правилами з використанням 

умовних розділових знаків. Завершується процес 

складання опису редагуванням. 

Виявлення бібліографічних відомостей здійснюється 

в процесі аналізу документа. Джерелом для складання 

опису є документ в цілому, але залежно від виду 

документа особливу увагу звертають на різні його 

елементи [7, с. 65]. Так, якщо це книга, головним 
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джерелом інформації є титульний аркуш. Часто цього 

буває недостатньо, тоді знайомляться з палітуркою, 

останньою сторінкою. Іноді й цього буває замало, 

особливо, якщо обробляється пошкоджений примірник. 

Тоді звертаються до авантитулу, колонтитула,  шмуцтитулу 

тощо.  

Здійснивши аналіз документа, важливо правильно 

виявити необхідний набір бібліографічних елементів у 

кожному окремому випадку складання опису. Короткий 

опис використовується досить рідко, коли треба відрізнити 

документ від інших, наприклад, у бібліографічних 

посиланнях на твори, згадані в науковій праці, підручнику 

тощо. Повний опис використовується в органах державної 

бібліографії («Літопис книг»), у централізованій 

каталогізації. Найчастіше використовують розширений 

опис і при відборі елементів ураховують призначення 

пошукового масиву, для якого він складається. В описах 

для каталогів великих наукових бібліотек склад елементів 

опису повніший, ніж в описах для каталогів невеликих 

бібліотек. Ціну документів важливо навести у облікових 

каталогах, картотеках книжкових магазинів, а для інших це 

необов’язково. В описах для бібліографічних покажчиків 

відбір елементів має особливе значення, оскільки кожен 

покажчик має особливості в цільовому й читацькому 

призначенні.  

Вибір першого елемента запису ‒ важливе питання, 

оскільки впливає на організацію багатьох масивів 

документів і на їхні пошукові можливості. Перший 

елемент визначає місце будь-якого бібліографічного 
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запису в алфавітних рядах каталогів бібліотек, 

інформаційних видань, а також бібліографічних 

покажчиків. Тобто вибір першого елемента ‒ це вибір 

головної пошукової ознаки для того чи іншого документа. 

Опис для традиційних бібліотечних каталогів, 

бібліографічних картотек фіксується, як правило, на 

каталожних картках. При цьому заголовок 

бібліографічного запису подають на окремому рядку, іноді, 

щоб виділити якісь дані (найчастіше примітки, ІБВМ, 

ціну), їх зазначають з нового рядка й знак «крапка і тире» 

попереду не ставлять.  

У бібліографічних покажчиках кожний окремий 

запис роблять з абзацу, виділяючи шрифтом або 

підкреслюючи заголовок чи перше слово назви [7, с. 63]. 

Найпростіший опис застосовується у бібліографічних 

посиланнях, які містяться у науковій, навчальній, 

публіцистичній літературі й головним призначенням яких 

є ідентифікація документів. Для скорочення запису знак 

«крапка і тире» між зонами опису можна замінити 

крапкою. 

Є й інші прийоми скорочення бібліографічних 

посилань. Можна не наводити деякі обов’язкові елементи 

опису (відомості про відповідальність, обсяг, ІЗВІЧ). Якщо 

посилання повторюється, доцільно повторні посилання 

скорочувати. Так, у першому посиланні слід навести всі 

необхідні для ідентифікації відомості, а в наступних 

максимально скоротити їх. 

Здійснення ефективного пошуку документів можливе 

лише за умови певної організації зберігання самих 
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документів і відомостей про них. Інакше кажучи, 

необхідно дотримуватися зручного порядку в 

розташуванні документів у фондосховищах та їхніх 

бібліографічних записів у пошукових масивах. Для цього 

доцільно групувати документи і бібліографічні записи їх за 

певними ознаками. Ознаками групування можуть 

виступати формальні характеристики документів 

(прізвища авторів, назви творів, роки видання тощо), але 

для здійснення тематичного бібліографічного пошуку, 

тобто пошуку документів за їхнім змістом, як основні 

мають виступати саме ознаки змісту. Групування 

документів відповідно до їх тематики, галузі знання і 

забезпечує індексування. Індексація документів полягає у 

присвоєнні їм умовних цифрових (іноді літерно-цифрових) 

позначень ‒ індексів, які надаються документам під час 

реєстрації і свідчать про місце складання, час виконання та 

зберігання документів. Обов'язковим елементом індексу є 

порядковий реєстраційний номер у межах 

документопотоку, що реєструється, як правило, за рік.  

Відповідно до завдань пошуку порядковий номер 

може доповнюватись індексом за номенклатурою справ, а 

також іншими класифікаційними відмітками (індексами 

структурних підрозділів, посадових осіб, кореспондентів, 

питань діяльності, видів документів тощо). Складові 

частини реєстраційного індексу відокремлюються одна від 

одної похилою рискою, наприклад: 356/01,134/02/03–10. 

Найчастіше до реєстраційного порядкового номера 

документів додається номенклатурний індекс, оскільки 
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основною схемою класифікації документів у діловодстві є 

номенклатура справ. 

Базою індексації для номенклатур справ є перелік або 

список структурних підрозділів із закріпленими за ними 

індексами чи умовними відмітками. До індексу 

структурного підрозділу додається номер справи за 

номенклатурою справ у межах структурного підрозділу, 

наприклад: 05–15, де 05 ‒ індекс структурного підрозділу 

(зазвичай він збігається з порядковим номером 

структурного підрозділу за штатним розписом), 15 ‒ номер 

справи за номенклатурою. Доцільність нумерації справ у 

межах одного структурного підрозділу пояснюється тим, 

що в такий спосіб досягається найбільша стабільність 

номерів. Поява нових справ чи зменшення кількості справ 

в одному структурному підрозділі, створення чи ліквідація 

структурних підрозділів (а отже, і справ) не впливає на 

індексацію справ інших структурних підрозділів. 

Однією зі складових системи реєстрації є 

класифікатори, які розробляються з огляду на потреби 

установи щодо пошуку документів. У разі відсутності 

номенклатури справ під час присвоєння реєстраційного 

індексу використовують класифікатор структурних 

підрозділів, за яким, як правило, встановлено 

послідовність структурних підрозділів відповідно до 

штатного розпису. Наприклад: служба діловодства ‒ 01; 

планово-фінансовий відділ ‒ 02; відділ маркетингу і 

реклами ‒ 03; відділ продажу ‒ 04; відділ персоналу ‒ 05; 

юридичний відділ ‒ 06; бухгалтерія ‒ 07; адміністративно-

господарський відділ ‒ 08 [6, с. 57]. 
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Нерідко в установах розробляють цифрові 

класифікатори посадових осіб, як правило ‒ керівника і 

його заступників, наприклад: генеральний директор ‒ 01; 

фінансовий директор ‒ 02; комерційний директор ‒ 03; 

заступник генерального директора з адміністративно-

господарських питань ‒ 04 [5, с. 43]. 

Завдяки такій структурі індексації за реєстраційним 

індексом можна визначити, хто розглядав документ і в 

який структурний підрозділ його направлено на 

виконання. Наприклад: 346/02/07, де 346 ‒ порядковий 

номер вхідного листа, 02 ‒ індекс фінансового директора, 

07 ‒ індекс бухгалтерії. 

Аналізуючи розвиток інформаційно-аналітичної та 

реферативної діяльності бібліотек в Україні за останні 

роки, слід наголосити на актуалізації цієї важливої теми, 

що знайшло відображення в розширенні видового спектра 

інформаційно-аналітичної й реферативної продукції 

книгозбірень. Аналітична й реферативна діяльність є 

ключовими напрямами роботи сучасних українських 

бібліотек. Реферативна діяльність як своєрідний засіб 

наукової комунікації сприяє повноцінному обміну 

думками, ідеями та концепціями, а також інформуванню 

щодо галузевих новацій. Специфіка інформаційно-

аналітичних досліджень полягає в доцільності пошуку й 

опрацювання не окремих документів, а вихідної 

інформації, що відповідає фаховим потребам і запитам 

користувачів із застосуванням аналітичного 

інструментарію. Сучасна бібліотечна аналітика 

формується не лише на основі накопичення інформаційних 
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ресурсів та організації доступу до них, а й завдяки 

підготовці інформаційно-аналітичних документів, 

здійсненню моніторингу, реалізації бібліометричних 

спостережень. До того ж, аналітична функція в роботі 

книгозбірень реалізовується низкою бібліотечних 

процесів, до яких відносимо, зокрема, такі: 

- складання бібліографічного опису; 

- систематизація книжково-документного потоку; 

- каталогізація, індексування рукописів і друкованих 

видань; 

- класифікація документів на основі певних наукових 

систем; 

- анотування, реферування документальних джерел 

та ін. [6].  

Еволюційні зміни інформаційного простору сучасних 

бібліотек сприяли розширенню спектра інформаційно-

аналітичної й реферативної продукції, бібліотечних послуг 

у цілому. 

В Україні останнім часом на базі бібліотек 

створюються публічні центри регіональної інформації, що 

займаються збором, зберіганням та наданням у 

користування документів з питань діяльності місцевих 

органів влади, формуванням відповідних бібліотечних 

фондів: офіційних видань районних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування; опублікованих 

документів (статистична інформація про стан економіки, 

екології, здоров’я, демографії, освіти, культури та інших 

напрямків); неопублікованих видань. 
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Серед користувачів зростає попит на інформаційно-

аналітичні матеріали з питань функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування, 

реформування системи охорони здоров’я, освіти, 

агропромислового комплексу, реалізації молодіжної 

політики та ін. Інформаційно-аналітичні структури 

бібліотек досліджують перебіг політичних процесів та 

вплив різних чинників на перебіг проблемних ситуацій в 

політиці, пропонують шляхи вирішення конфліктних 

ситуацій. Загальнодоступність фондів бібліотечних 

установ та інформаційно-ресурсні можливості 

бібліотечних інституцій, їх досвід роботи з інформацією 

дає можливість констатувати, що бібліотеки стали 

ефективним посередником між органами державної влади 

та суспільством. Наповнюючи національний 

інформаційний простір якісною, достовірною політико-

правовою інформацією та мінімізуючи інформаційні 

шуми, бібліотеки на сьогодні виступають як стабілізуючий 

соціальний фактор, що забезпечує соціальну стійкість та 

вирівнювання інформаційних можливостей різних 

категорій населення. 

Все частіше замовниками бібліотечних 

інформаційно-аналітичних послуг стають бізнес 

структури, що мають потребу у отриманні якісного 

економічно-спрямованого інформаційно-аналітичного 

продукту. Задля задоволення їх потреб інформаційно-

аналітичними службами бібліотек створюються проектні 

команди, які досліджують стан вітчизняної економіки, 

світової економіки та її можливі впливи на національну, 



101 

кризові явища в економіці та шляхи їх подолання, 

вивчають позитивний зарубіжний досвід ведення 

економічної діяльності та виробляють рекомендації [2]. 

Також через свої сайти бібліотеки надають доступ до 

інформаційних ресурсів  економічної тематики, 

інформаційних баз даних, виконують функції наукових 

установ. 

Інформаційна аналітика виконує, насамперед, 

завдання якісно-змістовного перетворення інформації, 

функціонально перетинаючись у цьому аспекті з науковою 

(виробництво нового знання) й управлінською (розробка 

варіантів вирішень, сценаріїв) діяльністю. При цьому, 

аналітика поєднує три найважливіші компоненти: 

методологію інформаційно-аналітичної роботи, 

організаційне забезпечення цього процесу й технолого-

методологічне забезпечення розробки та створення 

інструментальних засобів для її ведення [3]. 

Аналізуючи взаємовідносини інформаційної 

аналітики з бібліотекознавством, слід зауважити, що 

останнє тісно поєднує в собі як науковий, так і 

управлінський компоненти. Як наголошує В. Ільганаєва, 

інформаційна аналітика пов’язана з постановкою та 

вирішенням різноманітних теоретико-бібліотекознавчих 

проблем, організацією і здійсненням наукових досліджень, 

формуванням тематики й організацією науково-

дослідницької роботи, розробкою бібліотечних концепцій, 

програм і проектів. Основою цієї роботи свідомо або 

інтуїтивно стала загальна схема інформаційно-аналітичної 

діяльності в аспектах управління бібліотекою і 
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бібліотечною системою. Враховуючи, що інформаційна 

аналітика в сучасному бібліотекознавстві у своєму 

дослідницькому арсеналі має моніторинг, бібліометрію та 

наукометрію, спрямовані на дослідження та виявлення 

закономірностей розвитку і діагностику інформаційних 

об’єктів; засоби формування інформаційних моделей, 

створення рубрикаторів, навігаторів у мережі, вона є 

необхідною складовою порівняльних бібліотекознавчих 

досліджень. Останні, в свою чергу, є важливим засобом 

оптимізації діяльності бібліотек відповідно до нових умов 

соціально-комунікативної реальності. 
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Володимир Патрицький, асистент 

Українська академія друкарства, м.Львів. 

 

ІСТОРІЯ СТРАХУВАННЯ: ВИТОКИ ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ 

Як відомо, страхова справа як така, почала 

зароджуватись в Європі, а потім і в усьому світі завдяки 

добі Великих Географічних Відкриттів. Страховий бізнес у 

країнах з розвинутою економікою є одним з найбільш 

прибуткових. Через це з’явилася безліч бажаючих 

спробувати сили в цій сфері бізнесу. Правда, як виявилося 

на практиці, одного бажання для цього було недостатньо. 

Історія страхової справи починалася з того, що не було 

ресурсів в достатньому для розвитку обсязі, не було 

кваліфікованих фахівців, була відсутня необхідна ринкова 
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інфраструктура, не існувало ефективної законодавчої бази. 

Однак, незважаючи на зазначені фактори, таки вдалося 

закласти основи для розвитку страхової справи. 

Окремі елементи страхування були відомі ще за 

тисячі років до нашої ери. Археологічні знахідки дають 

можливість стверджувати: вже у стародавні часи різні 

народи добре усвідомлювали необхідність спорудження 

спеціальних громадських приміщень для зберігання 

запасів провізії на випадок можливої небезпеки. 

Результати аналізу історичних та літературних 

джерел свідчить, що у своєму розвитку страхування 

пройшло три етапи: 1) античне страхування, яке виникло 

за 2 тисячоліття до н.е. в Древній Греції, Єгипті, 

Древньому Римі, Індії; 2) середньовічне (гільдійсько-

цехове) страхування ( Х‒XIV ст.); 3) страхування в епоху 

капіталізму (XIV ст. - до нашого часу) [3]. 

Саме в Межиріччі, в одній з працивілізацій, згідно 

історичних письмових згадок, ропочалося страхування як 

явище. Так, у шумерів, в ІІІ тис. до н. е., торгівцям 

видавали грошову позику, скажімо, для створення 

«спільної каси», щоб захистити їхні інтереси на випадок 

утрати вантажу під час перевезення. Пізніше, територія, де 

проживав цей народ (теперішній Ірак), відійшла до складу 

рабовласницького Вавилону. Закони вавилонського царя 

Хаммурапі (1792—1750 рр. до н. е.) вимагали укладення 

угоди між учасниками торговельного каравану про спільне 

покриття збитків у разі несподіваної пригоди, наприклад, 

під час нападу на когось із них розбійників. Очевидно, що 

така практика як цілком виправдана передавалася з 
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покоління в покоління. Вона вдосконалювалася й 

поширювалася на інші землі. Так поступово люди 

доходили висновку про доцільність страхування не лише в 

разі перевезення вантажів, а й у багатьох сферах свого 

життя та діяльності [1, c.14]. 

У Стародавньому Єгипті, на будівництві пірамід 

були організовані перші каси взаємодопомоги серед 

робітників. Це був аналог сучасного Фонду страхування 

від нещасного випадку на виробництві! Роблячи посильні 

внески зі своїх мізерних заробітків, будівельник мав хоч 

якісь гарантії, що якщо він отримає травму, то його хоча б 

не викинуть як непотріб, а видадуть необхідні кошти для 

подальшого існування. Як неосвічені раби, що день і ніч 

переносили багатотонні камені, дійшли до цієї системи, до 

сих пір залишається таємницею для вчених [2]. 

Дійшли свідчення про відносно поширене взаємне 

страхування ритуальних витрат в Стародавньому Римі. 

Римляни нагромаджували потрібні кошти на похоронні 

процесії і спорудження пам’ятників у професійних 

колегіях і спілках. Лише особа, зазначена в заповіті, могла 

отримати такі кошти і витратити їх тільки на ритуальні 

заходи. На страхові суми не поширювалися претензії будь-

яких кредиторів. Навіть рабовласник, якщо він не значився 

в заповіті, не мав права на страхову суму раба [4]. 

У середньовіччі страхування поступово 

поширювалося й на інші ризики. Воно здійснювалось 

через гільдії (братства) та цехи. Стосунки між членами тут 

були тіснішими, ніж у колегіях Стародавнього Риму. 

Згодом гільдії почали спеціалізуватися за окремими 
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професіями. Серед них з’явилися й захисні гільдії, що мали 

завданням охорону особи й майна своїх член ів від різних 

зазіхань. Принцип взаємодопомоги закріплювався у статуті 

гільдії. Поступово тут формувався перелік страхових подій 

та уточнювався розмір внесків і виплат [2]. 

Сьогодні важко з упевненістю стверджувати, в якій 

саме країні було засновано перше страхове товариство. Це 

могло відбутися в Ісландії ХIII століття, коли тамтешні 

заможні селяни почали об’єднуватися в спілки задля 

взаємного захисту від утрат на випадок вогню або загибелі 

худоби. В разі нещастя частину збитків потерпілим 

відшкодовували грішми, а решту ‒ матеріалами або 

працею. Отже, страхових резервів і регулярних страхових 

внесків тут, очевидно, ще не існувало [4]. 

Більш переконливим є твердження про те, що поява 

страхових товариств пов’язана із зародженням 

капіталістичних відносин, і насамперед на морському 

транспорті та в торгівлі, де, до речі, було нагромаджено 

досвід різних моделей захисту власників суден і вантажів 

на випадок їх знищення, пошкодження або пограбування 

під час рейсу. Механізм морського страхування в 

початковий період будувався на договорі бодмереї. 

Сутність договору полягала в тому, що кредитор 

виплачував страхувальникові страхову суму, а потім у разі 

вдалого закінчення плавання, тобто за відсутності 

страхового випадку, кредиторові поверталась авансована 

сума плюс премія за бодмерею. Згідно сучасного 

розуміння, це було «страхування навпаки». Кредитори 

вимагали за надані на умовах бодмереї страхові суми 



108 

великих премій (від 15% до 100%). Тому інколи ці умови 

страхування називають морською позикою. Бодмерея не 

могла існувати довго. Попит на страхові послуги зростав, а 

капіталу для забезпечення такого страхування бракувало. 

Тому страхування у формі бодмереї стало невиправданим. 

Адже це призводило до відтягування коштів страховика на 

кілька місяців, а іноді й років. Тим часом страхова сума, 

яка перебувала в розпорядженні капітана судна, могла 

бути втрачена через піратський напад або іншу пригоду, 

що не завжди значилася як страхова [1, c. 15-16]. 

Маємо дані про те, що перший морський поліс був 

виданий страховому судновласникові в 1347 році в Генуї 

[5]. Далі ініціатива в морському страховому законодавстві 

переходить до Англії, страхове законодавство якої є 

відтоді взірцем для інших держав. Досить сказати, що 

прийнятий 1774 року закон про страхування життя й 

сьогодні лишається у складі чинного законодавства Англії. 

У 1779 році члени асоціації «Лондонський Ллойд» 

прийняли формуляр договору морського страхування — 

так званий підписний формуляр Ллойда, окремі положення 

якого донині застосовуються в міжнародній практиці [1, c. 

16]. 

Комерційне мореплавання особливо інтенсивно 

розвивалося після Великих географічних відкриттів. 

Одночасно у вельми ризиковане плавання виходили кілька 

кораблів, а нерідко й цілі флотилії. Загроз для мореплавців 

було багато: шторм, нестача харчів, інфекційні хвороби, 

пошкодження судна комахами, зіткнення суден, піратські 

напади тощо. Інвесторам, які вкладали в такі ризиковані 
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заходи великі гроші, потрібно було розподілити між собою 

ризики, щоб у разі невдалого рейсу не втратити повністю 

свій капітал. 

У ХVII ст. в багатьох європейських країнах виникли 

акціонерні страхові товариства (компанії). Першим серед 

них згадується створене в 1602 році Голландсько-Ост-

Індське товариство. Воно, як і чимало інших невдовзі 

створених в Англії, Німеччині та Франції товариств, 

здійснювало морське страхування, а також страхування на 

випадок пожежі здебільшого в міських поселеннях [6]. 

Особливо активно страхування починає 

впроваджуватися в період розвитку капіталістичної 

економіки. Лідером у страховому бізнесі стає Англія. 

Поряд з морським поширюється вогневе страхування, від 

нещасних випадків, а також страхування життя. На ранніх 

етапах становлення ринкової економіки переважала 

соціальна допомога. Так, в 1601 році англійська королева 

Єлизавета І прийняла закон про бідність. Потім у багатьох 

країнах континентальної Європи соціальне законодавство 

відтворювало та розвивало положення цього закону. Слід 

зазначити, що важливим моментом закону про бідність 

була класифікація малозабезпечених громадян на основі 

перевірки їх потреб і проведення чіткої межі між тими, 

кому була потрібна соціальна підтримка, а кому ‒ ні [7, c. 

9]. 

Аж до епохи Реформації питання забезпечення 

бідних залишались справою церкви, в той час, як роль 

держави обмежувалася прийняттям каральних законів, що 

забороняли злидарство. Децентралізація соціальної 
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допомоги бідним на рівні церковних приходів дозволяла 

легко виявляти тих, хто її потребував, тобто забезпечувати 

адресність даної допомоги. Церква поєднала спадкоємність 

нової форми соціального захисту населення із існуючою 

раніше благодійністю, що засновувалася на ідеї 

християнської рівності та універсальності допомоги. 

Соціальне страхування бере свій початок у правових 

традиціях англійського континентального права, в основі 

якого лежать принципи:  

- рівності перед законом та додержання природних 

прав людини, одним з яких є право на життя та 

матеріальне забезпечення;  

- принцип солідарності, що втілився у різних формах 

самоорганізації громадянського суспільства (каси 

взаємодопомоги цехів і гільдій в середньовічній Європі, 

кооперативний рух в Англії), широкому розповсюдженні у 

більшості європейських країн міського і місцевого 

самоврядування;  

- економічних передумов, що зумовлені підвищенням 

рівня економічних ризиків, зростанням ймовірності 

соціальних ризиків, соціальної незахищеності найманих 

працівників в умовах міста (без підтримки громади і 

великої родини) [7, c. 9-10]. 

У ХIX ст. з’являються страхові картелі й концерни. 

Так, 1874 року в Берліні було створено міжнародний 

концерн, до якого ввійшли спочатку 16 страхових 

товариств, а через 50 років він об’єднував уже 230 

товариств із 26 країн [1, c. 17]. 
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Перше страхове товариство на території сучасної 

України було засноване на початку 1812 року у Феодосії. 

Найбільш поширеним страховим ризиком за тих часів була 

пожежа. З метою захисту від її наслідків 27 липня 1827 

року було оприлюднено Указ про створення Російського 

страхового товариства від вогню. До 1913 року вже 13 

акціонерних товариств здійснювали захист від вогню. 

Кілька з них успішно працювали в Україні. З відміною 

кріпосного права активізується розвиток страхової справи, 

орієнтованої на село. На базі органів місцевого 

самоврядування створюється система земського 

страхування. Страхові ризики полягали в знищенні або 

пошкодженні вогнем нерухомості та великої рогатої 

худоби, страхувалися також пенсії осіб, котрі перебували 

на державній службі. Земське страхування поділялося на 

обов’язкове, додаткове та добровільне. Власники будівель, 

що підлягали обов’язковому страхуванню, мали змогу 

скористатися ще й страхуванням на добровільних засадах. 

У містах діяли товариства взаємного страхування від 

вогню. Одне з таких товариств було створено в Полтаві, у 

1863 році. Згодом, порівняно великі товариства цього 

спрямування з’явилися також у Києві, Одесі та Харкові. Їх 

діяльність обмежувалася територією міста. Ці товариства 

обслуговували, здебільшого, великих домовласників, 

купців і фабрикантів. Страхувальникам, які укладали 

договори страхування на кілька років підряд, надавалися 

пільги і навіть допускалося безплатне страхування за так 

званим золотим полісом. Це були часи, коли страхова 

справа переживала глибоку кризу. Особливо великих 
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збитків зазнавали товариства зі страхування від пожежі. 

Цінні папери перестали приносити власникам дивіденди. 

Необмежена конкуренція страхових товариств стала 

небезпечною для страховиків. Щоб залучити якомога 

більше страхувальників, тарифи знижували без жодних на 

те підстав [1, c. 19]. 

Початки страхування тісно пов’язані і із Західною 

Україною. 20 червня 1887 року, в приміщенні актової зали 

готелю «Жорж» у Львові відбулися відкриті збори членів 

«Товариства взаємної допомоги приватних службовців» за 

участю представників наглядової ради.  Основним 

питанням стало обговорення й внесення змін та доповнень 

до чинного статуту організації.  

За пропозицією центрального відділу також 

планувалося створити новий підрозділ – страховий відділ 

членів-учасників товариства, а також заснувати резервний 

фонд на випадок можливого зменшення доходів в 

майбутньому [8, c. 220]. 

А ще у Львові розпочали діяльність перші 

національні страхові товариства «Дністер» та «Карпатія». 

Рішення про відкриття «Дністра» як кооперативного 

товариства взаємного страхування було прийняте 9 грудня 

1891 року. Але перші страхові операції «Дністер» почав 

проводити аж після 15 вересня 1892 року. Безпосередніми 

ініціаторами організації «Дністер» виступили патріотично 

настроєні кола галицької української інтелігенції, греко-

католицького духовенства, представники міщан та селян. 

Головним організатором товариства став відомий 

громадський діяч Василь Нагорний, а серед засновників 
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були відомі представники кооперативного руху на чолі з 

Костем Левицьким, Стефаном Федаком, Дем’яном 

Савчаком. 

Страхове товариство «Дністер» за статутом було 

господарським об’єднанням взаємного типу, особливістю 

яких, як відомо, є обов’язкове дотримання його 

учасниками принципу солідаризму, тобто рівності 

інтересів. 

Статутний фонд «Дністра» у розмірі 50 тис. золотих 

австрійських талерів було сформовано шляхом підписки ‒  

купівлі акцій вартістю 100 талерів  кожна, їхні власники за 

статутом наділялися правами довірених осіб товариства, 

вирішальним голосом і правом бути обраними до 

наглядової ради. Крім того, засновники одержували право 

на щорічне отримання грошової винагороди (дивідендів) у 

розмірі, не вищому за 6% від власного паю [9]. 

У 1911 році товариство «Дністер» створило дочірню 

страхову компанію «Карпатія» на Буковині. Про 

популярність товариства перед Першою світовою війною 

свідчить те, що в ньому було застраховано майно всіх 

греко-католицьких парафій. 

На основі зібраних товариством капіталів (які до того 

зберігалися у Львівському відділенні Австро-Угорського 

банку) в 1894 році був заснований кооперативний банк 

«Дністер» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю. Членами банку могли стати ті, хто уклав 

договір страхування в товаристві «Дністер». Банк почав 

працювати 1 липня 1895 року, надаючи кредити по 500 

крон на 5 років, згодом розмір кредитів був підвищений до 
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2000 крон, термін – до 15 років. Таким чином товариство 

«Дністер» разом із заснованим ним банком утворило 

перший в Галичині фінансовий конгломерат, що поєднував 

страхові й банківські послуги [10]. 

Активно питання страхування обговорювалися в 

Київському Комерційному Інституті, нам відомі імена 

викладачів, які зробили свій внесок у розвиток 

страхування усієї України. Одним із найвідоміших 

представників Київської страхової наукової школи є К. 

Воблий. Він став також її засновником. Оскільки 

необхідної навчальної літератури не було, К. Г. Воблий 

розпочинає новаторську роботу зі створення першого в 

Росії підручника зі страхування. У 1915 р. виходить 

друком велика (17 др. арк.) монографія «Основи економії 

страхування». У ній на основі самостійних, всеосяжних 

досліджень у галузі страхування в Росії і світі, з науковою 

обґрунтованістю розглянуті питання про предмет 

страхування як науки, історію його розвитку в Росії, 

особливості страхових товариств з окремих видів 

страхування, питання фінансової політики щодо капіталу 

страхового бізнесу, взаємовідносини між страховими 

товариствами й органами державного контролю та інші 

питання, що стосуються страхової справи. Про наукове та 

практичне значення цієї праці для вивчення страхової 

справи, завданням якої Воблий вважав подолання 

шкідливих наслідків несприятливих подій у 

господарському житті, яскраво свідчить те, що і нині, на 

початку ХХІ ст. вона зацікавлено використовується 
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фахівцями і має численні перевидання в багатьох країнах 

[9]. 

У роки радянської влади страхування розвивалося 

нерівномірно, насамперед щодо об’єктів державної 

власності. Останні, як відомо, становили переважну (1986 

року — 94%) частину майна, що перебувало на балансах 

господарських формувань [1, c. 22]. 

До 1988 року в Україні, як і в республіках 

колишнього СРСР, існувала монополія двох державних 

страхових компаній: Держстраху і Інгосстраху, діяльність 

яких була повністю регульованою. Це передбачало значні 

надходження до бюджету від страхових платежів і, в разі 

необхідності, виділення з бюджету коштів на виплату 

страхових відшкодувань. Функції страховика на території 

України в той час виконувала система Укрдержстраху, в 

якій працювали майже 14 тисяч фахівців і 29 тисяч 

позаштатних страхових агентів [9]. 

До початку повномасштабного вторгнення в Україну 

росії розвиток страхового ринку відбувався на фоні 

позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при 

зростанні добробуту населення і посиленні державного 

регулювання і нагляду за страховою діяльністю. 

Український страховий ринок ще молодий і 

перебуває у стадії формування. Але вже почали 

з`являються ознаки того, що страхування стає важливим 

сегментом ринкових економічних відносин. Саме 

страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, 

стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через 

механізм страхового захисту, але у перспективі може стати 
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серйозним механізмом перерозподілу корисних ресурсів і 

механізмом вирішення питання зростання населення. 

Загалом, розвиток страхування пройшов шлях еволюції від 

найдавніших часів до сьогодення і охоплює значну частку 

ринку. Галузь страхування будується з точки зору її 

позитивних та негативних рис, перспектив розвитку. 

Обґрунтовано викладаються шляхи подолання недоліків, 

що існують на сучасному етапі, пропозиції щодо заходів 

для урядових та неурядових організацій, які прискорять 

розвиток, зростання, підвищення глобальної та 

регіональної конкурентоспроможності галузі страхових 

послуг. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ 

Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які 

використовуються за допомогою комп’ютера, що 

потребують використання периферійного пристрою або 

зв’язку з мережею Інтернет [7, с. 5].  

Електронні ресурси є новим видом інформаційної 

продукції на новітніх фізичних носіях, різна електронна 

https://moyaosvita.com/
http://pck.kneu.edu.ua/?p=686
http://pck.kneu.edu.ua/?p=686
http://pck.kneu.edu.ua/?p=686
http://pck.kneu.edu.ua/?p=686
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інформація в режимі локального та віддаленого доступу, 

інтерактивні мультимедіа.  

Електронний ресурс може бути як самостійним 

документом (виданням, мультимедійним продуктом), так і 

складовою іншого електронного ресурсу. Він може бути і 

додатком до паперових документів тощо. 

Відмінною ознакою електронних видань, що 

відрізняє цю категорію електронних ресурсів від будь-яких 

інших, є їх редакційно-видавнича обробка та наявність 

вихідних даних, що поєднує їх з традиційними виданнями. 

Збільшення потоку електронних ресурсів призвело до 

необхідності виробити принципи і правила для їх 

бібліографічного обліку та каталогізації. 

Електронні ресурси поділяють на види, які формують 

у групи за спільними ознаками: цільове призначення, 

структура багаточастинних документів, періодичність 

тощо.  

Залежно від режиму доступувикористовують такі 

електронні ресурси:  

- ресурси локального доступу – містять 

інформацію, зафіксовану на окремому фізичному носії 

(магнітні диски (CDR/RW, DVDR/RW), дискети, flash 

пам’ять); 

- ресурси віддаленого доступу (мережеві ресурси) 

– електронні ресурси, призначені для користування в 

інформаційних мережах (Інтернет), доступні необмеженій 

кількості користувачів (мережеві версії друкованих 

видань, онлайнові газети та часописи, додатки до 

традиційної преси, сайти, блоги, статті, мультимедійні та 



119 

програмні продукти, електронні ЗМІ, електронні ігри 

тощо).  

Близьким до електронних ресурсів є поняття 

«електронне видання». Воно являє собою сукупність 

графічної, текстової, цифрової, мовної, музичної, відео-, 

фото-та іншої інформації. В одному електронному виданні 

можуть бути виділені інформаційні (або інформаційно-

довідкові) джерела, інструменти створення та обробки 

інформації та ін. Електронне видання може бути виконане 

на будь-якому електронному носії, а також опубліковане в 

електронної компʼютерної мережі. 

Електронні відтворення друкованих видань мають 

однаковий із оригіналом правовий статус, зберігають 

розташування тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо 

[7, c. 6].  

Сьогодні на сучасних носіях видаються різні 

довідники, енциклопедії, словники, навчальні програми, 

записуються бібліографічні, повнотекстові бази даних, 

відеофільми.  

Електронні освітні ресурси – засоби навчання на 

цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в 

інформаційно-телекомунікаційних системах, які 

відтворюються за допомогою електронних технічних 

засобів і застосовуються в освітньому процесі. 

Електронні освітні ресурси створюються для 

забезпечення модернізації освітнього процесу, надання 

рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно 

від місця проживання та форми навчання. МОН оновило 
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вимоги до таких ресурсів, порядок їх розроблення та 

впровадження [5].  

Види електронних освітніх ресурсів: 

за функціональною ознакою: 

- електронні навчальні видання (електронна версія 

друкованого підручника, електронний підручник, 

електронний практикум, електронна хрестоматія, 

електронний курс лекцій, електронний навчальний 

посібник тощо); 

- електронні довідкові видання (електронний 

довідник, електронна енциклопедія, електронний словник 

тощо); 

- електронні практичні видання (збірник 

віртуальних лабораторних робіт, електронні методичні 

рекомендації, електронний робочий зошит тощо); 

за наявністю друкованої версії: 

- електронні версії друкованих видань; 

- самостійні електронні видання або матеріали, 

що не мають друкованих аналогів. 

Організаційно-допоміжні електронні освітні ресурси 

можуть входити до складу основних електронних освітніх 

ресурсів або публікуватисясамостійно: аудіовізуальний 

твір; електронний довідник; електронний словник; 

електронні методичні рекомендації; електронні тести; 

електронні дидактичні матеріали тощо. 

Електронний навчальний посібник може містити 

теоретичний матеріал із його систематизованим 

викладенням, що відповідає навчальній програмі; 

контрольні запитання до кожної теми; практико-
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орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів 

складності; тестові завдання; словник; список основної та 

додаткової літератури тощо. 

Електронні освітні ресурси можуть створюватись і 

використовуватися в одному закладі освіти відповідно до 

законодавства. Педагогічну доцільність застосування в 

такому разі забезпечить директор (керівник) закладу 

освіти. 

Електронні освітні ресурси з грифом можуть 

розміщуватися на спеціальному інформаційному ресурсі.  

Електронні ресурси Львівської національної наукової 

бібліотеки України ім. В.Стефаника. Статус бібліотеки 

визначається не лише кількістю паперових чи електронних 

аналогів друкованих видань, а й сучасними електронними 

ресурсами, якими вона володіє. Як приклад, наведемо 

перелік електронних ресурсів Львівської національної 

наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. ЛННБУ 

ім. В. Стефаника пропонує своїм читачам у локальній 

комп’ютерній мережі доступ до онлайнових 

повнотекстових і реферативних баз даних: 

Web of Science пропонує доступ до бібліографічних 

даних наукових статей із престижних періодичних видань, 

книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

цитованості цих матеріалів. Вона охоплює понад 57 млн 

записів із 18711 найбільш відомих журналів світу (зокрема 

й тих, які знаходяться у відкритому доступі) та 150000 

матеріалів конференцій в галузі природничих, суспільних, 

гуманітарних наук і мистецтва. 
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Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та 

інструмент для відстеження цитованості статей, 

опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових 

інтегрованого науково-інформаційного середовища 

SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн 

реферативних записів. 

ScienceDirect – надає доступ до текстів наукових 

статей 3500 журналів − це близько 12 млн. повнотекстових 

статей і 34000 електронних книг, довідників, наукових 

збірок. Science Direct – одна з найбільших онлайнових 

колекцій, опублікованих наукових досліджень. Наукова 

електронна бібліотека видавництва належить 

голландському видавництву Elsevier. На основі 

ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.  

Статті згруповано за основними розділами: фізичні і 

технічні науки, природничі науки, медичні науки та 

соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей 

знаходяться у вільному доступі. 

LIBRARIA – повнотекстовий електронний архів 

української історичної періодики. Ресурс містить 397 назв, 

65166 випусків, 394321 сторінку періодичних видань із 

фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової палати 

України. Доступні цифрові зображення газет, а також 

численні інструменти для повнотекстового пошуку. 

Цифрова бібліотека Onleihe. Onleihe дає можливість 

використовувати широкий спектр цифрових носіїв, 

наприклал, електронні книги, електронні документи, 

електронна музика, електронні аудіо та відео, електронні 

періодичні видання. Користувачам послуги Onleihe 
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потрібно зареєструватись у Mein Goethe.de або створити 

обліковий запис на Mein Goethe.de (реєстрація та 

користування Mein Goethe.de та Onleihe безкоштовні).  

Onleihe – це новий електронний сервіс світової мережі 

бібліотек Goethe-Institut. Він  дозволяє взяти на обмежений 

термін електронні книжки, електронні аудіокнижки й 

електронні періодичні видання в користування. Для цього 

потрібно завантажити обрані матеріали в системі Onleihe.  

Необхідність повертати матеріали зникає автоматично: 

після завершення терміну користування втрачається 

доступ до матеріалів.Через систему Onleihe можна взяти 

необхідні матеріали на абонемент у будь-який час – 24 

години на добу, 7 днів на тиждень. 

SpringerNature – видавництво академічної літератури 

SpringerNature було створене у травні 2015 року шляхом 

обʼєднання потужних видавництв NaturePublishingGroup, 

PalgraveMacmillan та MacmillanEducation із SpringerScience 

та BusinessMedia. Колекція містить понад дві тисячі 

світових англомовних журналів із різних галузей знань. 

Більше півтори тисячі з них індексуються базами даних 

Scopus та WebofScience і належать до категорії журналів 

перших двох кварталів (Q1, Q2). 

KatalogiOssolineum – інформаційна база даних CD-

дисків та DVD-дисків містить різноманітні типи колекцій, 

збережених на цифровому носії, тобто електронні 

публікації для публікації, оцифровані колекції (рукописи, 

журнали, стародруки), аудіодокументи тощо. База даних 

постійно оновлюється та поповнюється новими 

документами. Представлена значна частина оцифрованих 
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львівських архівів провідних польських аристократичних 

родів, у т.ч. Батовських, Оссолінський, Ценських, 

Любомирських та ін. Водночас база даних містить 

документи зі львівського архіву Оссолінеуму та окремі 

рукописи, зібрані у Вроцлаві. 

AcademicSearchComplete (ASC) – найбільша 

багатофункціональна база даних у світі, спеціально 

розроблена для наукових установ. Даний ресурс сьогодні 

становить тексти навчальних матеріалів із багатьох 

дисциплін і містить понад 8500 повнотекстових 

періодичних видань із 7300 рецензованими журналами. 

Окрім повнотекстових версій, подає анотований покажчик 

до 12500 журналів і загалом до публікацій, зокрема 

монографій, звітів, матеріалів конференцій та ін. Це велика 

колекція важливої інформації з багатьох галузей наукової 

діяльності. Містить PDF-файли за період з 1887 р. і по 

сьогодні, для більшості з яких підтримується режим 

пошуку. Для більш ніж 1400 журналів забезпечується 

пошук цитованих джерел [10]. 

Energy&PowerSource – база даних, що містить повну 

інформацію з більш як 1000 публікацій, зокрема журналів, 

монографій, періодичних та галузевих видань, 

безпосередньо пов’язаних із діяльністю енергетичної 

індустрії. Містить тисячі найважливіших галузевих та 

маркетингових звітів. Інформаційне наповнення також 

охоплює десятки тисяч додаткових технічних статей із 

результатами випробувань і кращими практичними 

прикладами, відібраними з безлічі галузевих і 

промислових видань. База розроблена для фахівців у галузі 
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енергетики та науковців і сьогодні є найкращою збіркою 

інформації, пов’язаної з питаннями виробництва енергії та 

електричної потужності. 

InstituteofPhysicsPublishing – електронна база даних 

видавництва IOP Publishing, що видає понад 60 журналів, 

які охоплюють широкий спектр галузей: прикладної 

фізики, астрономії та астрофізики, атомної, молекулярної 

та оптичної фізики, хімії, обчислювальних наук, 

конденсованих середовищ, освіти, техніки, навколишнього 

середовища, високих енергій та ядерної фізики, 

матеріалознавства, математики, вимірювання, медичних і 

біологічних наук, фізики плазми [10]. 

CambridgeUniversityPress – електронний архів 

відомого британського Видавництва Кембриджського 

університету. Надає у користування більш як 200 

найменувань електронних версій наукових журналів цього 

видавництва. База даних охоплює різні галузі знань. У 

вільному доступі – зміст журналів, бібліографічні описи 

статей з рефератами. У передплаченому доступі система 

проводить пошук і видає бібліографічні результати за 

журнальними статями та книгами видавництва, проте 

доступ до повних текстів можливий виключно для 

журнальних публікацій [3]. 

RoyalSocietyPublishing – колекція періодичних 

рецензованих видань Лондонського королівського 

товариства. Зараз триває унікальний доступ до бази 

(Proceedings A та Proceedings B). Глибина доступу до 

повних текстів сягає періоду з 1665 р. і понині [4]. 
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Пошукові системи наукової інформації. Для 

успішного виконання наукової роботи потрібно 

здійснювати пошук необхідної інформації.Тому важливо, 

щоб у бібліотеці був сформований пошуковий апарат. 

Важлива роль відводиться сьогодні сучасним пошуковим 

системам наукової інформації в будь-якій бібліотеці, 

зокрема у Львівській національній науковій бібліотеці 

України ім. В. Стефаника. Наведемо окремі з них: 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – одна з 

найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на 

пошуку наукових документів відкритого доступу в 

Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету 

Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та 

індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою «Open 

Archives Initiative Protocolfor Metadata Harvesting» (OAI-

PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує 

вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це можна 

шукати через один інтерфейс. 

CWM GlobalSearch – пошук інформації в галузі хімії. 

Пошук проводиться в 24 вільно доступних базах даних в 

Інтернеті, таких як PubChem, ChemSpider, eMolecules, 

НДР, ChemBank, ChemIDPlus, KEGG, ChEBI, PubMed, 

Вікіпедія та ін. Пробна версія – 90 днів. 

GoogleScholar – система розрахована на пошук 

наукової літератури за різними галузями знань та різними 

джерелами. 

JournalTOCsDiscoveryService – сервіс пошуку серед 

найбільшої безкоштовної колекції змістів наукових 

журналів (Tablesof Contents (TOCs). Налаштований на 
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пошук змістів 15169 назв журналів із 1698 назвами 

журналів відкритого доступу – від 709 видавців. Сервіс 

JournalTOCs корисний для дослідників, студентів, 

бібліотекарів – усіх, хто слідкує за оперативною науковою 

інформацією. 

OAIster – зведений каталог мільйонів записів, 

представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. 

OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції 

відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-

PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). Сьогодні OAIster нараховує більше 25 

мільйонів записів, представляє цифрові ресурси від 1157 

учасників і більше. 

Scirus – науково-орієнтована пошукова система в 

Інтернеті. Понад 450 млн. спеціалізованих веб-сайтів 

наукової інформації (журнали, веб-сторінки учених, 

навчальні матеріали, препринти, патенти, документи з 

тематичних та інституційних репозитаріїв). 

SCImagoJournal&CountryRank – аналітичний портал, 

на якому представлені наукові показники по журналах та 

країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в 

базі даних Scopus® (Elsevier B.V.). 

ScientificCommons.org – платформа, яка забезпечує 

вільний доступ до наукових робіт різної тематики, 

опублікованих та розташованих у відкритих депозитаріях 

усього світу. ScientificCommons.org на даний час надає 

доступ до 29 млн публікацій із 1056 архівів 53 країн світу. 

Мета проєкту полягає в тому, щоб структурувати великі 

масиви даних, забезпечити доступ до них, оперуючи 
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централізованим інструментом пошуку. 

ScientificCommons.org розроблений у рамках проєкту в 

Інституті медіа та управління комунікаціями Університету 

Сент-Гален і підтримується ним. 

SimpleSearchMetadatainOpenUkraineArchives – 

система пошуку у відкритих архівах України, яка надає 

можливість одночасно вести пошук повнотекстової 

наукової інформації у відкритих вітчизняних репозитаріях. 

Система підтримується Інститутом програмних систем 

НАН України та Житомирським державним університетом 

імені Івана Франка. 

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова 

система, яка здійснює пошук інформації по національних 

та міжнародних наукових базах даних та порталах. 

Джерела відкритого доступу. Джереламивідкритого 

доступу є цифрові бібліотеки; відкриті електронні архіви 

(репозиторії) в інституціях України; журнали з 

бібліотекознавства; тези та дисертації з вільним (чи 

частково вільним) доступом; журнали та архіви у 

відкритому доступі. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  РОБОТИ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНСТВ 

Діяльність інформаційних  агентств  різноманітна, в  

ній можна  виділити багато  аспектів:  і  організаційні,  і  

соціальні,  і  творчі,  і  фінансово-економічні, і комерційні, 

і роботу з аудиторією, і присутність в Інтернеті та  ін. 

 До основних напрямів  діяльності  сучасних  

інформаційних  агентств  належать  підготовка новин, 

анонсів подій, укладання календарів подій, організація 

прес-конференцій, брифінгів,  круглих  столів,  

презентацій,  онлайн-конференцій,  складання  прес-

портретів,  здійснення  моніторингів  ЗМІ,  інформаційний  

супровід  важливих подій, створення і використання баз 

даних.  
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Також  агентства  надають додаткові  види  

інформаційних  послуг,  серед яких  аналітичні  

дослідження,  складання  інформаційних  досьє,  

біографічних довідок,  послуги  інформаційно-довідкових  

служб,  видавничо-поліграфічних комплексів,  надання  

відео,  аудіо-  та  фотоматеріалів,  інформаційне 

обслуговування на платній та спонсорській основі [4, с.  

257]. 

Рoзглянемo детальніше принципи роботи сучасних 

інформаційних агентств. Перш за все вартo зазначити, що 

ІА охоплюють досить великий спектр послуг зі збору, 

створення, надання та обробки інформації. Види і сфера 

надаваних послуг часто визначаються розмірами агентства 

(кількість кореспондентів, редакцій, представництв) і 

політикою керівництва. Найчастіше агентство складається 

з мережі редакцій та кореспондентів по країні і за 

кордоном. Редакції працюють як незалежно, надаючи свої 

послуги на місцях, так і під керівництвом головної 

редакції, де збирається інформація для більш широкого 

кола споживачів. У свою чергу виокремлюють світові 

інформаційні агентства, як такі , що мають глобальний 

характер діяльності, швидкість збору, обробки та 

розповсюдження інформації, стрімкість реагування на 

технічні нововведення, обширна і всеохоплююча мережа 

кореспондентів та представництв, величезні фінансові 

можливості – роблять їх конкурентоспроможність 

практично недосяжною для національних та регіональних 

служб [18]. 
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Функціонування інформаційної агенції орієнтоване 

на збір новин — її основною функцією є забезпечення 

оперативною політичною, економічною, соціальною, 

культурною інформацією редакцій газет, журналів, 

телебачення, радіомовлення, а також інших установ, 

організацій, приватних осіб, які є передплатниками її 

продукції. 

Предметом діяльності інформаційних агентств є 

збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка 

інформації до поширення, випуск та розповсюдження 

інформаційної продукції. 

Випуск та розповсюдження інформаційними 

агентствами власної продукції з метою отримання 

прибутку є підприємницькою діяльністю у цій сфері і 

здійснюється на основі закону «Про інформаційні 

агентства» та чинного законодавства України  

Для  підвищення  оперативності  інформаційні 

агентства  користуються всіма  видами  сучасного  зв’язку,  

мають  могутні  комп’ютерні  центри  для збирання,  

підготовки,  обробки  і  збереження  інформації,  яку  

безупинно постачають споживачам [4, с. 257]. 

У структурні агентства можуть входити фотостудії, 

архіви, відділи для створення веб- та аудіовізуальної 

продукції, аналітичні відділи, PR-відділи і т.д., які можуть 

використовуватися клієнтами інформаційного агентства 

З початком розвитку інформаційного суспільства 

роль інформаційно-аналітичних агентств кардинально 

змінюється. У XXI столітті інформаційно-аналітичні 

агентства намагаються знайти і використати можливості 
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безпосереднього спілкування із суспільством завдяки 

розвитку нових інформаційних технологій: у агентств 

виникла можливість постачати інформацію безпосередньо 

кінцевому користувачу, який може її самостійно вибирати 

[1, с. 181]. 

Відповідно до Закону «Про інформаційні агентства» 

[21] щодо інформаційних агентств на них одночасно 

поширюються статус редакції, видавця, розповсюджувача і 

правовий режим засобу масової інформації. Інформаційні 

агентства охоплюють досить великий спектр послуг зі 

збору, створення, надання та обробки інформації. Види і 

сфера послуг, що надаються, найчастіше визначаються 

розмірами агентства (кількість кореспондентів, редакцій, 

представництв) та політикою керівництва.  

Найчастіше агентство складається з мережі редакцій і 

кореспондентів по країні і за кордоном. Редакції працюють 

як незалежно, надаючи свої послуги на місцях, так і під 

керівництвом головної редакції, де збирається інформація 

для більш широкого кола споживачів. Інформація 

поширюється як за допомогою власних структур (Сайт, 

періодичні видання, телевізійний канал і т. д.), так і за 

допомогою партнерів. В структуру агентства можуть 

входити фотостудії, архіви, відділи по створенню веб та 

аудіовізуальної продукції, аналітичні відділи, PR-відділи і 

т. д., послугами яких також можуть користуватися клієнти 

інформаційного агентства [23, с.  79]. 

Отже, до основних завдань агентства відноситься: 

Підготовка новин. Для вирішення цього завдання 

співробітники видання послідовно здійснюють моніторинг, 
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збір даних, перевірку, написання, подальше редагування, 

публікацію і, нарешті, поширення. Дане інформаційне 

агентство передбачає поділ журналістів за тематичною 

спеціалізацією, які працюють в конкретній новинній сфері.  

Спочатку підготовлені інформаційні повідомлення 

потрапляють в новинну стрічку ‒ єдиний перелік подій і 

подій за конкретний часовий проміжок. Як правило, такий 

список надається користувачеві в хронологічному порядку 

і незалежно від застосовуваної рубрикації ресурсу (жанру, 

територіальної приналежності, тематики та ін.). Так, деякі 

ресурси поміщають в стрічку виключно головні події дня. 

Така стрічка виглядає як перелік заголовків, розташованих 

в хронологічному порядку. 

Складання баз даних являє собою професійно 

відпрацьовану за багатьма тематичними напрямками 

інформацію, в яку можуть включатися матеріали ЗМІ, дані 

офіційних установ, законодавчі нормативи, документи 

державних і комерційних структур, довідкових баз. 

Моніторинг ЗМІ – систематична перевірка ЗМІ щодо 

наявності конкретної інформації (скажімо, про діяльність 

компаній). Як правило, моніторинг проводиться серед 

регіональних, а також центральних ЗМІ: журналів, газет, 

радіо, телебачення, інших джерел інформації. 

Періодичність коливається від щоденної до щорічної. 

Замовниками моніторингу виступають в основному 

державні та комерційні структури. Безумовно, подібне 

дослідження останнім часом набуло популярності, стало 

основоположною частиною сучасного бізнесу, тому що 

дозволяє відстежувати, а також коригувати імідж тієї чи 
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іншої компанії в ЗМІ, аналізувати діяльність її конкурентів 

на ринку[14, с. 210]. 

Першим в світі було інформаційне агентство «Гавас» 

(1835 р., Франція). З 1856 р агентство «Гавас» стало 

використовувати азбуку Морзе для передачі новин, а з 

1866 р. став можливим надійний постійний зв'язок між 

Європою та Америкою за допомогою підводного 

трансатлантичного кабелю [23, с. 79]. 

Інформаційно-аналітичні агентства під впливом 

стрімкого розвитку нових інформаційних технологій 

перетворюються на спеціалізовані центри з конкретним 

напрямком діяльності (фінансовим, торговим, політичним, 

культурним та іншим). На сьогодні в світі налічується 

значна кількість інформаційних агентств, що працюють на 

національному та міжнародному рівнях. Серед них 

виділяють 5 найбільших агентств, котрі займають провідне 

місце у розповсюдженні новин у світі. Завдяки 

використанню новітніх технологій та наявності 

висококваліфікованих кадрів вони значно випереджають 

решту інформаційно-аналітичних агентств світу за 

показниками діяльності [1, с. 181]. 

Серед інформаційних агентств 5 найбільших: Франс-

Прес (Франція), Ассошіейтед прес (США), Ройтерс 

(Великобританія), ІТАР-ТАСС (Росія) і Юнайтед Прес 

Інтернешнл (США) – займають панівне становище на 

світовій арені завдяки розвитку і технічної потужності їх 

систем збору новин і їх поширенню в світі на багатьох 

мовах. 
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З метою підвищеної оперативності найбільші 

інформаційні агентства користуються всіма видами зв'язку, 

в тому числі і космічного, мають потужні комп'ютерні 

центри, службовців для підготовки, обробки та зберігання 

інформації, яка безперервно надходить споживачам по 

телетайпу або у вигляді оперативних бюлетенів новин, 

прес-релізів,  які виходять часто кілька разів на день [23, с. 

81]. 

Серед основних тенденцій діяльності світових 

інформаційно-аналітичних агентств найважливішими є 

розширення власного інформаційного простору, вихід на 

нові ринки збуту інформації та збільшення кількості 

клієнтів, що зумовлено прямою залежністю прибутків 

агентств від кількості користувачів послугами. З кожним 

роком кількість клієнтів та межі впливу інформаційно-

аналітичних агентств зростають [1, с. 182]. 

Ще однією з основних тенденцій, котру можна 

спостерігати у діяльності світових інформаційно-

аналітичних агентств, є постійне вдосконалення способу 

подачі інформації своїм клієнтам. Якщо на початку свого 

становлення інформація носила лише текстовий характер, 

то з появою новітніх досягнень у сфері фото- та 

відеозйомки способи подачі новин інформаційно-

аналітичними агентствами кардинально змінилися. Перш 

за все  слід зазначити, що практично вся інформація, яка 

подається агентствами, підкріплена фото- та 

відеоматеріалами. Завдяки появі супутникового зв'язку 

кореспонденти агентств можуть безпосередньо включатися 

в передачу інформації з основного місця подій для 
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телевізійного каналу, створюючи спеціальні телемости. 

Тобто відбувається максимально швидка передача 

інформації від основного джерела до користувачів [1, с. 

182]. 

Відповідно до Закону України «Про інформаційні 

агентства», продукція інформаційного агентства – це 

матеріалізований результат його діяльності, призначений 

для розповсюдження з метою задоволення інформаційних 

потреб громадян, юридичних осіб, державних органів [5, с. 

198]. 

Основними видами продукції інформаційних 

агентств є: електронна продукція; друкована продукція; 

фотопродукція; кінопродукція; аудіопродукція; 

відеопродукція. Кожен випуск продукції інформаційних 

агентств повинен містити такі вихідні дані: назву 

інформаційного агентства; відомості про засновника 

(співзасновників) та власника (співвласників); прізвище 

чергового редактора чи відповідального за випуск та їх 

реквізити; порядковий номер випуску і дату його виходу у 

світ; адресу агентства [3, с. 60]. 

Засобами розповсюдження продукції інформаційних 

агентств виступають друковані та екранні видання, радіо, 

телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), 

електричний та електронний зв’язок (телеграф, телефон, 

телекс, телефакс), комп’ютерні мережі та інші 

телекомунікації.  

Інформаційні агентства мають переважне право на 

використання засобів комунікації (засобів 

розповсюдження). Державним інформаційним агентствам 
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надається першочергове право перед іншими 

інформаційними агентствами на використання засобів 

комунікації для розповсюдження інформації, яка має 

особливе значення для держави і суспільства [5, с. 198]. 

Методи, за допомогою яких збираються новини, 

статті, фотографії і інші редакційні матеріали, можуть бути 

наступними: 

1) Репортери (reporters). Існують  журналісти, яких 

редактор відправляє на пошуки матеріалу по заданій темі. 

Деякі з них спеціалізуються, наприклад, на порушеннях 

закону, політиці або спорті, інші можуть бути репортерами 

загального характеру. 

2) Спеціальні кореспонденти (special correspondents). 

Є автори, що спеціалізуються на таких темах, як 

промисловість, мореплавство, наука, освіта і т. д. Є також 

військові кореспонденти і іноземні кореспонденти. Ці 

журналісти можуть постачати матеріал для регулярних 

колонок або запрошуватися до співпраці, коли їх тематика 

привертає підвищену увагу читачів. 

3) Позаштатні кореспонденти (stringers). Не всі 

можуть дозволити собі мати власних репортерів в кожному 

місті, і тому у них є угоди з місцевими журналістами (які 

працюють в місцевих виданнях) освітлювати для них 

певну тематику. Ці кореспонденти часто забезпечують 

національну пресу місцевими історіями. 

4) Автори статей (feature writers). Як правило, це 

штатні співробітники, журналісти, які пишуть статті 

краще, ніж репортажі, часто всебічно розкриваючи 
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підоснову новин або спеціалізуючись на окремих темах, 

таких, як політика, мистецтво або мода. 

5) Позаштатні автори статей (contributors). Є автори, 

що не входять в штат редакції, яким поручається 

(безпосередньо або через літературні агентства) надавати 

статті, регулярні нариси або короткі історії. Вони також 

можуть бути відомі як вільні журналісти. 

6) Телеграфні агентства (wire services). Телеграфне 

агентство - це центральне агентство новин, яке отримує, 

редагує і передає новини у відділи новин окремих видань. 

Це може бути зроблене по телетайпу (англ. teletype, TTY) – 

електромеханічна друкарська машина, що 

використовується для передачі між двома абонентами 

текстових повідомлень по найпростішому електричному 

каналу (звичайно по парі проводів), але зараз для цього 

активно використовується і комп'ютер. 

7) Агентства новин (news agencies). Існують фірми, 

що спеціалізуються на певних темах і які продають новини 

і нариси медіа, а також надають місцеві новини. Є також 

іноземні агентства новин, які збирають і розподіляють 

новини як для медіа в своїй країні, так і новини про свою 

країну для зарубіжних медіа. Це, наприклад, American 

Associated Press (АР), яке не треба плутати з британським 

Press Association (PA), китайське агентство New China 

News Agency і російське ІТАР-ТАРС. 

8) Фотоагентства і бібліотеки фотографій (picture 

agencies and picture Інтернету). Головні новинні події, як 

правило, відображаються на плівці фотографами, 

працюючими в спеціалізованих агентствах, що оперативно 
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пропонують свої послуги та надають фотографії видавцям, 

які платять агентству, якщо публікують такі фотографії. 

9) Синдикування (syndication). Видавці купують 

інформацію, а потім продають права на відтворення 

матеріалів, таких, як статті, нариси, фотографії, 

карикатури, кросворди і головоломки, журналам, які не є 

їх конкурентами. Це міжнародне джерело отримання як 

матеріалів, так і прибутків. 

10) PR-джерела (PR sources). У цей час редактори все 

активніше сподіваються на PR-фахівців в отриманні новин, 

фотографій, інтерв'ю, ідей для нарисів або інших статей. 

Щоб отримати новини «з перших рук», журналісти охоче 

приймають запрошення для участі в заходах, що 

влаштовуються для представників преси [13]. 

Особливості подання інформації інформаційного 

агентства: оперативність; новинний, а не аналітичний 

формат; нейтральність та безоціночність повідомлень; 

посилання на достовірні джерела, зазвичай прес-служби 

[13]. 

Розглянемо детальніше жанри продуктів 

інформаційних агентств. Жанри – одна з незмінних 

типологічних ознак засобів масової інформації. У системі 

використовуваних жанрів інформаційних агентств 

інформаційні повідомлення займають незрівнянно більш 

значне місце. Далі серед використовуваних жанрів назвемо 

інтерв'ю, репортажі, звіти, анонси, аналітичні огляди, 

огляди ЗМІ, фоторепортажі. Безсумнівно, специфіка 

інформаційних агентств дозволяє виділити жанри, властиві 
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виключно даному виду журналістської діяльності [14, с. 

210]. 

Дослідник О. Р. Лащук в роботі «Редагування 

інформаційних повідомлень» виділяє наступні жанри, 

активно використовувані інформаційними агентствами: 

Примітка та її види (подієві нотатки, анонс, анотація, міні-

огляд, інформаційний огляд, бліц-портрет, міні-рецензія, 

міні-рада, виклад думки); інформаційне інтерв'ю (у тому 

числі опитування та прес-конференція); інформаційний 

звіт; репортаж; інформаційна кореспонденція [13]. 

Більш розширену класифікацію жанрів 

інформаційних агентств пропонує Ю.А. Погорілий в 

роботі «Інформаційне агентство: стиль оперативних 

повідомлень». Це інформаційні жанри: повідомлення 

(«поодинокі повідомлення»,  «розширені повідомлення» та 

«зведені повідомлення»), блискавка, «експрес», 

узагальнення; аналітичні жанри: «додаткові» новини, 

аналіз того, що відбувається, портрет, документація, 

довідкові відомості, індекс новин; жанри другого типу: 

статистична інформація  «новини компаній», огляд 

ситуації на біржах. Окремо автор виділяє фічер (жанр 

новин, що нагадує газетний – це «головна стаття номера в 

газеті»), інтерв’ю та огляди преси [19]. 

Інформаційні агентства – суб’єкти інформаційної 

діяльності, основним призначенням яких є надання 

інформаційних послуг. В Україні діють як державні 

(Державне інформаційне агентство України), так і 

недержавні інформаційні агентства, іноземні  інформаційні 

агентства або їхні представництва. Діяльність 
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інформаційних агентств регулюється Законами України 

«Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і 

радіомовлення» (1993), «Про інформаційні агентства» 

(1995), іншими законодавчими актами, міжнародними 

договорами в інформаційній галузі, ратифікованими 

Україною, і власними статутами (положеннями), які 

затверджені засновником (співзасновником) відповідно до 

чинного законодавства. Свобода діяльності інформаційних 

агентств гарантується Конституцією України та чинним 

законодавством [10]. Спеціальним законом, покликаним 

регулювати діяльність інформаційних агентств у нашій 

державі, є Закон України «Про інформаційні агентства» 

[1]. Цей Закон закріплює правові основи діяльності 

інформаційних агентств в Україні та їхньої міжнародної 

співпраці. Інформаційними агентствами згідно з цим 

Законом є зареєстровані як юридичні особи суб’єкти 

інформаційної діяльності, що діють з метою надання 

інформаційних послуг.  

Під представництвом інформаційного агентства в 

Україні слід розуміти зареєстровану в нашій державі 

відповідно до чинного законодавства як суб’єкт 

інформаційної діяльності будь-яку установу (бюро, 

представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні 

державне або недержавне інформаційне агентство, 

зареєстроване як юридична особа згідно з чинним 

законодавством відповідної країни, і яке здійснює свою 

діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до 

українського законодавства. Конституцією та чинними 
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законами України гарантується свобода діяльності 

інформагентств та забороняється цензура інформації, 

поширюваної інформаційними агентствами [5, с. 197]. 

Право заснування інформаційного агентства 

належить громадянам та юридичним особам України. 

Громадянам та юридичним особам іноземних держав 

надано право бути співзасновниками українських 

інформаційних агентств. Забороняється створення і 

діяльність інформаційного агентства, у статутному фонді 

яких іноземних інвестицій понад 30%. Інформаційне 

агентство може виступати як засновник (співзасновник) 

інших засобів масової інформації, бути автором або 

власником інформації, видавцем (виробником) продукції, 

її розповсюджувачем і споживачем [10]. 

Статусу юридичної особи інформаційне агентство 

набуває з моменту його державної реєстрації як суб'єкта 

інформаційної діяльності і у відповідних випадках — 

також як суб’єкта підприємництва у порядку, 

встановленому чинним законодавством. Державній 

реєстрації підлягають усі інформаційні агентства та 

представництва іноземних інформаційних агентств, що 

засновуються або діють в Україні. Державну реєстрацію 

інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної 

діяльності здійснює Державний комітет інформаційної 

політики України в порядку, встановленому пост. КМ 

України «Про державну реєстрацію друкованих засобів 

масової інформації, інформаційних агентств та розміри 

реєстраційних зборів» від 17. XI 1997. Державна 

реєстрація представництв іноземних ІА як суб’єктів 
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інформаційної діяльності здійснюється після акредитації 

їхніх кореспондентів у МЗС України. Державна реєстрація 

ІА як суб’єктів підприємницької діяльності проводиться в 

порядку, строки та на умовах, встановлених 

законодавством про державну реєстрацію суб’єктів 

підприємництва. Державна реєстрація ІА., заснованих за 

участю гр-н та/або юридичних осіб іноземних держав, 

здійснюється відповідно до порядку, встановленого 

законодавством для державної реєстрації спільних (за 

участю іноземного капіталу) підприємств [5, с. 198]. 

Діяльність інформаційного агентства припиняється у 

разі його реорганізації або  ліквідації. Інформаційне 

агентство вважається таким, що припинило свою 

діяльність, з моменту вилучення його з державного 

реєстру. За кордоном інформаційні агентства України 

діють відповідно до законодавства країни перебування або 

до міжнародного договору, укладеного між Україною та 

певною державою [10]. 

Правові основи діяльності в Україні інформаційних 

агентств та їхнього міжнародного співробітництва 

встановлюють: Конституція України; закони України «Про 

інформацію», «Про інформаційні агентства»; міжнародні 

договори в галузі свободи слова та інформації, 

ратифіковані Україною та інші документи [21]. 

Відповідно до Закону України “Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації”, висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні – це 
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одержання, збирання, створення, поширення, 

використання і зберігання інформації про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, задоволення інформаційних потреб 

громадян, юридичних осіб про роботу цих органів. Цей 

законодавчий акт регламентує діяльність такого виду ЗМІ, 

як інформаційне агентство. Зокрема, у статті 8 Закону 

зазначено, що «… державні інформаційні агентства 

систематично інформують громадськість про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, перебування вищих посадових осіб у 

робочих поїздках по Україні, а також про візити офіційних 

державних делегацій і вищих посадових осіб в інші країни, 

прийом зарубіжних офіційних делегацій і посадових осіб 

інших держав». До того ж, «… на вимогу Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України, Голови Верховного Суду України та 

Голови Конституційного Суду України державні 

інформаційні агентства зобов'язані передавати тексти їх 

екстрених виступів та заяв з важливих питань державного 

життя». Тож, якщо тлумачити цю норму Закону буквально, 

можна констатувати, що державне інформаційне агентство 

в Україні – це ретранслятор екстрених виступів та заяв з 

важливих питань державного життя [7, с. 1]. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ  

ЯК ІНФОРМАЦІЇ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ 

Як відомо, автори художніх творів при використанні 

історичних сюжетів дещо доповнюють чи навіть 

видозмінюють скупі історичні дані. Дуже часто саме під 

впливом художніх творів ті чи інші оцінки осіб та подій 

стають домінуючими в історичній пам’яті або навпаки – 

художній твір веде до переосмислення, ревізії традиції. 

Як узагальнюючий приклад такої трансформації 

автором обрана так звана «Справа Нельської башти» 1314 

р. Це історія про адюльтер невісток французького короля 

Філіпа IV Красивого – Маргарити, Бланки та Жанни 

Бургундських. Обвинувачені «коханці» були страчені, а 

самі принцеси одягнуті в робу грішниць і з поголеними 
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головами на ганебних возах з чорними завісами 

відправлені на безстрокове ув’язнення. У подальшому 

лише Жанна змогла добитися реабілітації, Маргарита ж 

померла через рікпісля скандалу (скорше всього, була 

задушена), Бланка після сильних психічних (і не тільки) 

травм закінчила своєжиття в монастирі. Однозначно, 

тогочасне суспільство сильно шокувало таке покарання, 

зважаючи на популярність у той час практики куртуазної 

любові. Куртуазна любов була середньовічною 

європейською концепцією лицарського благородства, 

вираження любові і захоплення [1]. Як правило, стосунки 

куртуазної любові мали становити таємницю і мати місце 

тільки серед дворянства [2]. Її також зазвичай не 

розглядали як любов між чоловіком і дружиною. 

Історична школа, що розглядає раннє середньовіччя, 

акцентуючи увагу на манірності і патріархальності 

теократії, дивиться на куртуазну любов як на гуманістичну 

реакцію на пуританський образ католицької церкви [3]. На 

думку вчених, які притримуються цієї точки зору, 

куртуазна любов є умовою для піднесення жіночності як 

носія благородства, духовних і моральних сил, на відміну 

від західноєвропейського середньовічного шовінізму 

стосовно жінок, яких вважали близькими до темних сил. 

Засудження куртуазної любові на початку ХІІІ ст. в Церкві 

як єретичне розглядається цими вченими як спроба церкви 

придушити цей «сексуальний бунт» [4, p. 667-668]. 

Куртуазна любов як феномен був і еротичним, 

деякою мірою, а не чисто платонічним коханням, адже 

трубадури оспівували і говорили про фізичну красу своїх 
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дам і почуття до них, про те, що їх фізичний образ 

викликає в них бажання та потяг. Незрозуміло, що поет 

повинен був робити: жити у вічному бажанні, направляти 

свою енергію на вищі цілі, або фізично вдовольнятися. 

Вчені бачили цей сюжет в обох напрямках. Так, Моше 

Лазар вважав реальними претензії на статеве перелюбство 

з фізичним оволодінням дамою серця [5]. Підстави дають 

окремі цитати автора трактату «De amore et amorisremedio» 

Андреаса Капелануса (1150-1220), такі як: «… Це 

називається змішаною любов’ю, яка отримує свою силу з 

кожною радістю від спілкування плоттю і завершується в 

заключному акті Венери» [6, p. 122]. 

Та найголовніше питання, яке ставлять дослідники: 

чи куртуазна любов булла суто літературним явищем, або 

вона насправді практикувалась в реальному житті? 

Куртуазна праця Христини Пізанської (1363/4-1430) «Le 

Livre des troisvertus» загалом виражає несхвалення 

куртуазної любові, яка начебто широко 

використовувалась, щоб виправдати і прикрити незаконні 

любовні зв’язки. Куртуазна любов, також, ймовірно, 

знайшласвоєвираження в реальному світі, в звичаях; 

зокрема такому як коронація Королеви Любові і Краси в 

турнірах [7, p. 74]. 

Виходячи з цієї теоретичної бази варто розглянути: а 

чи не був адюльтер принцес у 1314 році просто одним із 

виявів цієї куртуазної любові? Адже основними речовими 

доказами виступали подаровані принцессам розкішні 

гаманці, котрі вони передали своїм коханцям, а ті 

привселюдно їх носили, як куртуазний закоханий лицар 
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носив би дарунки прекрасної дами. Решта доказової бази 

про безпосередній фізичний адюльтер становили 

свідчення, вирвані професійними королівськими 

допитувачами з допомогою засобів, котрі вже проявили 

себе при змушуванні тамплієрів до самовикривальних 

свідчень, достовірність котрих сумнівна. І якщо так – то 

чим пояснити жорстокість покарання, адже ще в XII ст. 

подібні підозри щодо Елеонори Аквітанської в невірності 

королю Людовіку VII (1120-1180) не розглядалися 

настільки серйозно? 

Тут слід згадати, що з часів  Філіпа ІІ Августа (1165-

1223), сина того ж Людовіка VII, позиція Капетингів стала 

більш жорсткою. Говорячи про централізаторську лінію 

нової станової монархії частіше всього мають на увазі 

політичну складову, але вона передбачала також культурну 

та релігійну. Альбігойські війни та правові реформи 

Людовіка ІХ Святого (1214-1270), попри підкреслюваний 

сучасними істориками практично-політичний зміст, мали 

для сучасників насамперед релігійний контекст. Сам Філіп 

IV і в протистоянні з тамплієрами, і з папою Боніфацієм 

VIII не просто аргументував свою позицію дотриманням 

християнської «чистоти» – він, як переконані сучасні 

дослідники королівських династій, був щиро віруючим [8-

10]. Інше питання – що король вкладав у своє розуміння 

місії християнського володаря. 

Дослідники неодноразово вказували на 

співвідношення періоду розквіту куртуазної культури з 

епохою хрестових походів. Вирушаючи на Святу Землю, 

хрестоносець часом відмовлявся від родових володінь, у 
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тому числі й даруючи їх Церкві чи лицарсько-чернечим 

орденам. У ході походів (особливо перших) змін зазнавала 

і соціальна ієрархія – граф чи герцог міг перетворитися на 

короля (як у Єрусалимському королівстві) чи навіть на 

«імператора» (у Латинській імперії 1204-1261). В епоху 

роздробленості для феодалів, які ще пам’ятали возведення 

на престол Франції графа Гуґо Капета у 987 році, такий 

стан речей був зрозумілим. Але з кінця ХІІ ст. Капетинги 

висунули свою концепцію «християнського короля», де 

богопомазаного намісника Бога на Землі вже не міг 

замінити інший феодал, а васали, що приносили hommage 

королю, вже не могли просто жертвувати своїм життям у 

далеких східних землях. І постать святого короля-

хрестоносця Людовіка ІХ не повинна вводити в оману – 

параллельно він своїм законодавством укріпив центральну 

концепцію королівської влади. Його внук вже розширював 

християнські землі власного королівства, зокрема, за 

рахунок Фландрії. Після поразки під Куртре (1302) король 

сильно потребував мобілізації підданих лицарів, у той час 

як великий магістр Ордену Тамплієрів Жан де Моле 

закликав лицарів до традиційного хрестового походу на 

Схід, а папа Боніфацій викачував гроші через церковні 

пожертви на власні проекти. З точки зору Філіпа IV ці 

особи стали противниками даної йому Богом місії – і 

король нещадно розібрався з ними. 

Що мала відчуватитака особа щодо практик 

«куртуазної любові»? Закони Людовіка ІХ у 

загальнофранцузькому контексті жорсткозасуджували 

адюльтер. ОточенняФіліпа Красивого (Гійом де Ноґаре, 
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Ангерран де Маріньї) не даремно увійшло в історію як 

«легісти» – їх активність у впровадженні 

загальнодержавного світського права беззаперечна (не 

забуваймо, що засуджених принцес відправили не в 

монастирі, а фактично у державні в’язниці). З іншого боку, 

порушення християнських норм шлюбу у королівській  

родині підривало встановлену сакральність влади. Саме в 

цей час поширюється офіційна практика «зцілення 

королівським дотиком» від золотухи під час коронації у 

Реймсі, що мала підтверджувати божественність монарха, 

в той час як історії про адюльтер у родині понижували 

його статус до звичайних смертних. Паралельно скандал 

Нельської башти провокував питання «чистотикрові» 

спадкоємців корони. Донька Маргарити Бургундської 

Жанна ІІ Наваррська (1312-1349) все життя потерпала від 

сумнівів сучасників щодо батьківства Людовіка Х 

Сварливого (1289-1316). Врешті, практика «Салічного 

закону» (усунення від корони спадкоємців по 

жіночійлінії), скорше усього, мала за мету не стільки 

усунення претензій англійських королів та утвердження 

нової династії Валуа, як запобігання наслідкам подібних 

скандалів у майбутньому [11]. 

Практика королівської родини традиційно стала 

взірцем для всього королівства. Це мало позначитися на 

занепаді куртуазних традицій «вільного кохання» (якщо 

вони існували). Щоправда, центри куртуазної культури 

(Бургундія, а пізніше Бретань) ще більше століття 

боролися протии центральної влади. Не випадково 

могутній бургундський герцог Філіп ІІІ Добрий (Філіп Ле 
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Бон, 1396-1467), щофактично створив власну «державу у 

державі» в рамках Французького королівства та провадив 

самостійну політику, на своєму Святі Фазана у 1454 році, 

використовував притчі з возвеличенням куртуазної любові, 

а також підбурював вельмож клястися про участь у 

можливому хрестовому поході на турків. Але на той час 

обидві концепції вже виглядають архаїзмом. Поразка 

Бургундії (1477) та анексія Бретані (1532) знаменували 

перемогу політично-культурної концепції Капетингів-

Валуа, вплив якої на подальшу культурну історію Франції 

ще варто дослідити (не забуваймо, що жінки у Франції 

набули права голосу лише 1946 року, а певні обмеження 

були зняті ще пізніше). 

Тож самзгаданий адюльтер міг бути одним ізвиявів 

«куртуазної любові», а жорстокість покарання 

пояснювалося порушенням сакральності королівської 

крові, що зумовило введення у французьку практику 

«Салічного закону» і початок Столітньої війни 1337-1453 

рр. Але з часом дану справу дивовижним чином 

пристосували до критики моральності королівської влади. 

Популярністю у ХІХ ст. користувалася п’єса «Нельська 

вежа» Александра Дюма-батька та Фредеріка Гайярде 

(1832), де смаковито описані, начебто, оргії Маргарити 

Бургундської, а головним героєм виведений Буридан. Тут 

Дюма опирався на твір Франсуа Війона з XV ст. «Балада 

про пань минулих днів», де згадана анонімна «королева 

богоданна, що, мов кота, зашивши в міх, пустила в Сену 

Буридана». Попри повне історичне неспівпадіння, п’єса 
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досі популярна й неодноразово екранізувалася (1909, 1925, 

1937, 1954, 1966, 1968). 

Цикл романів Моріса Дрюона «Прокляті королі» хоч 

і більше спирається на історичні джерела, але в оцінці 

дійових осіб даної справи недалеко відійшов від традиції 

А. Дюма. І в «Залізному королі», і в «Задушеній королеві» 

(1955) Маргарита Бургундська у фрейдистській традиції 

трактується як хворобливо залежна від сексуальних 

зв’язків особа, хоча автор дещо співчуває їй як жертві 

основного антигероя циклу – графа Роберта д’Артуа. 

Щоправда, в телевізійних екранізаціях акторки Мюріель 

Батист (1972) і Елен Фійєр (2005) внесли в образ дещицю 

трагізму у відстоюванні права жінки на «вільне кохання». 

Останнє можна сприймати через призму нової хвилі 

постмодерного фемінізму, натхненного працями Симони 

де Бовуар. 

Процес трансформації історичних даних загалом 

вписується у формулу: 

КІ=П+ІК+СКТ+ГК+А+М 

Де П – це сама подія, ІК – історичний контекст, СКТ 

– соціокультурна традиція, ГК – географічний контекст, А 

– авторський вплив, М – методика (форма) подачі. Разом 

вони становлять кінцеву інформацію (КІ). Тепер 

розглянемо цю трансформацію на заданому прикладі. 

Подією, що відбулася 1314 р., був процес по 

звинуваченню принцес у адюльтері та їх засудження. 

Реальність звинувачень і причини засудження у даному 

випадку винесемо «за дужки». Політика Філіпа IV 

становить історичний, а теорія і практика куртуазної 
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любові – соціокультурний контекст. Географічний 

контекст полягає у тому, що події відбувалися у Франції, 

тож її оцінки відрізнялися, залежно від того, чи автор 

хроніки жив у межах Французького королівства (і 

підтримував, переважно, королівську позицію), чи, як Ж.  

Фруасар, у володіннях англійського короля (де погляд на 

діяння французького монарха був більш скептичним). 

Останнє стосується і місцевостей, де куртуазна традиція 

затрималася довше (Бургундія, Бретань). Авторський 

вплив визначився у тому, що дана подія стала об’єктом 

літературної обробки (А. Дюма, М. Дрюон), а літературна 

дійсність у суспільній свідомості впливала, аж до повного 

витіснення, на історичну пам’ять. Остання у формі 

передачі акторів у п’єсах та екранізаціях зробила образ 

масовим і визначила сприйняття історичної події загалом. 

Тож бачимо, як реальний історичний факт 

придушення куртуазної традиції королівською владою під 

впливом зміни соціокультурних парадигм перетворювався 

в художній культурі то на притчу про моральний занепад 

королівської родини, то на опис німфоманії, то на 

феміністичну ілюстрацію. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ФАХІВЦІВ 

У СФЕРІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ:  

ВИБІР ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

Унаслідок активного розвитку бізнес-середовища в 

останні роки змінюються і вимоги до фахівців, їх 

теоретичних знань, умінь і навичок, а також професійного 

досвіду. Концепція працевлаштування, як і раніше, є 

одним із ключових пріоритетів держави, закладів вищої 

освіти (ЗВО) і роботодавців. Ускладний для країни час 

надважливим завданням для кожного навчального 

закладує безпека освітнього процесу (в Україні триває 

повномасштабна війна, у зв’язку з цим хтось із студентів 

скористався пропозицією керівництва закладів освіти 

інших країн, наприклад, Польщі, продовжити там 

навчання), алепріоритетом для керівника кожного ЗВО 

продовжує залишатися питання працевлаштування 

студентів-випускників.  

Поняття, структура та роль концепції 

працевлаштування у формуванні ринку праці активно 

вивчаються багатьма дослідниками, зокрема 

британськими. Застосовуючи ширший підхід до 

визначення такої концепції, вони беруть до уваги чималий 

спектр факторів, які впливають на особу і демонструють 

ймовірність отримати роботу, змінювати одну на іншу. 



159 

Соціально-економічні умови вимагають від студентів-

випускників не тільки теоретичної і практичної, а й 

психологічної, моральної підготовленості у сфері 

ринкових відносин, чіткого розуміння залежності рівня 

професіоналізм увід обсягу та якості набутих знань і вмінь, 

працьовитості й ініціативності. Таким фахівцям властиві 

якісні характеристики і досягнення, які, з погляду оцінки 

трудових ресурсів, мають як переваги (вища освіта, 

ініціативність, нестандартність мислення, уміння швидко 

адаптуватися в умовах ринкової економіки, бажання 

працювати й використовувати отримані в навчальному 

закладі знання на практиці), так і недоліки (відсутність 

практичного досвіду і навичок, завищені вимоги до 

роботи, завищена самооцінка тощо).  

«Дискримінацією» студентів-випускників на ринку 

праці є низькі можливості працевлаштуватись через 

відсутність практичного досвіду; кваліфікація випускників 

та якість знань і навичок не задовольняють потреб 

роботодавців. Освітній ринок суттєво відстає від вимог 

бізнес-середовища, а слабка практична підготовка 

сучасного випускника або її відсутність викликає 

незадоволеність роботодавців та перекладає на їх плечі 

необхідність трудової адаптації або навіть перекваліфікації 

молодого фахівця. Для замовників-роботодавців 

недостатньо високого рівня виконавчої дисципліни 

молодого спеціаліста, ґрунтовної теоретичної бази знань, 

зразкового виконання професійних обов’язків. Їм потрібні 

гнучкі, мобільні, комунікабельні, творчі особистості, 

здатні вступати в ділові контакти, володіти іноземною 
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мовою і ПК, творчо реагувати на потреби ринку, вносити 

раціоналізаторські пропозиції, підвищувати свій 

професійний рівень. Водночас слабкі комунікативні 

навички, що ускладнюють процес міжособистісного 

спілкування (уміння вести переговори, бути переконливим, 

гідно презентувати себе та фірму, постійно здійснювати 

особистісний емоційний контроль), слабкий рівень 

організаторських навиків, переоцінка власної вартості як 

трудового ресурсу «нівелюють рівень 

конкурентоспроможності молоді і, як наслідок, 

ускладнюють процес її працевлаштування» [1, с. 140]. 

Проблемою залишається слабка мотивація 

роботодавців до збільшення інвестицій у розвиток 

професійної освіти та підготовки фахівців. Ефективною 

можна вважати співпрацю ЗВО і підприємницьких 

структур з метою підтримки прийняття управлінських 

рішень, розробку міждисциплінарних підходів до 

викладання та навчання; підвищення інноваційної 

діяльності закладів освіти та бізнес-структур. 

Ринок праці, як індикатор ситуації у країні, першим 

реагує на будь-які зміни в економіці. Зважаючи на 

надскладну економічну та соціально-політичну ситуацію 

України, говорити про найближчі позитивні тенденції на 

ринку праці вкрай складно. І все ж Центри зайнятості 

продовжують свою роботу, працюють відділи взаємодії з 

роботодавцями, спеціалісти (особисті консультанти 

роботодавців) з метою індивідуального підходу та 

задоволення потреб конкретного роботодавця.   
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Щоб визначити, на якому рівні працевлаштування 

молоді знаходиться Львівщина, які професії сьогодні є 

більш актуальними, яких спеціалістів треба готувати ЗВО, 

можна дослідити рівень зайнятості у Львівській області. 

На початку 2022 року найбільше вільних місць праці було 

зафіксовано для робітників (65,2%), 25,7% – для 

службовців. Дисбаланс на ринку праці спричинений тим, 

що майже 66% безробітних мають вищу освіту й шукають 

роботу відповідно до фаху, натомість у базі вакансій – 66% 

пропозицій працевлаштування адресовані представникам 

робітничих професій [2]. 

Потрібно наголосити на перспективності таких 

фахівців в Україні, зокрема на Львівщині, у сфері 

документно-інформаційних комунікацій, як адміністратор 

та модератор веб-спільнот, рекрутер, хедхантер, 

документознавець, аналітик інформаційних ресурсів,  

адміністратор бази даних; контент-менеджер, менеджер 

інформаційно-консалтингової фірми, секретар-референт, 

аналітик інформаційних ресурсів та ін. Теоретично вони 

мають змогу працювати з інформацією та документами в 

будь-яких форматах; аналізувати і синтезувати інформацію 

в аналітичній діяльності; підтримувати ділову комунікацію 

з усіма суб’єктами інформаційного ринку, партнерами, 

органами влади та управління, а також із ЗМІ; 

упроваджувати інноваційні технології виробництва 

інформаційних продуктів і послуг, підвищувати якість 

інформаційного обслуговування установ; використовувати 

PR та інші інноваційні технології в умовах інформаційно-

технологічної інфраструктури; керувати 



162 

документаційними процесами в діяльності установ; 

організовувати референтну та офісну діяльність тощо.  На 

таких спеціалістів є попит через унікальність фаху, 

виключно важливу роль документів та інформаційних 

процесів, активне використання цифрових комунікацій у 

всіх сферах діяльності. Але якими ж маютьбути механізми 

і дієві інструментищодо покращення ситуації з 

працевлаштуванням, зокрема студентів-випускників таких 

перспективних спеціальностей у сфері документно-

інформаційних комунікацій? 

Міністерство освіти і науки України зобов’язало всі 

ЗВО України створити центри (підрозділи) сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників з метою 

забезпечити аналіз попиту і пропозицій на ринку праці, 

налагодження співпраці з Державною службою зайнятості. 

Такі центри інформуватимуть студентів-випускників про 

вакантні місця, про партнерів, курси і можливості 

проходження практики. На працівників таких центрів 

чекає кропітка праця з чималим потоком інформації про 

студента, партнерів, наявність різних пропозицій тощо. 

Для цього потрібно створити базу даних з метою 

систематизації, обробкита зберігання інформації. Її основні 

об’єкти – студенти, партнери, сфери інтересів і вакансії. 

Крім збору інформації база даних допоможе аналізувати 

вхідну інформацію (наприклад, створений запит 

підраховує у відсотках використання студентами 

запропонованих вакансій, що дає можливість оцінити 

рівень співпраці з партнером-замовником і внести 

корективи у взаємодію з ним). 
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У працевлаштуванні фахівців сфери документно-

інформаційних комунікацій корисними будуть послуги 

створеногоу ЗВОЦентру партнерства. Його ключові 

завдання: формування бази даних випускників; 

інформування випускників про наявність вакансій і 

напрями, за якими можна шукати роботу, будувати бесіду 

з роботодавцем; проводити тренінги, семінари, 

анкетування. Діяльність Центрупартнерства з 

підприємствами, організаціями, компаніями 

спрямовуватиметься на забезпечення умов ефективної 

реалізації права студентів-випускників на працю, 

забезпечення робочим місцем, підвищення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці.  

Основні функції Центру: забезпечення координації 

дій з центральними та місцевими органами виконавчої 

влади, службами зайнятості і роботодавцями щодо 

оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та 

ринку освітніх послуг; сприяння плануванню кар’єри 

випускників; визначення роботодавців та вакансій, які 

представляють інтерес для випускників; визначення 

потенційних можливостей у галузі зайнятості (подальше 

навчання, робота за кордоном та ін.); допомога у 

визначенні і розвитку важливих професійних навичок 

випускників; допомога у виборі курсів і модулів. 

Центр повинен виробити ефективну модель 

працевлаштування, яка враховуватиме зовнішні та 

індивідуальні фактори впливу на випускників закладу 

освіти, які формують їх сподівання та очікування щодо 

своєї ролі на сучасному ринку праці.У Центрі важливі 
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функції і завдання повинні бути закріплені за 

структурними елементами: відділом кар’єри, відділом 

практики та відділом інновацій.  

Робота відділу кар’єри передбачає налагодження 

ділових стосунківіз центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, службами зайнятості населення, 

підприємствами, установами та організаціями 

(роботодавцями); співпрацю з рекрутинговими агенціями, 

потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного 

заповнення вакансій;створення баз даних про здобувачів 

вищої освіти і випускників, що звернулися до відділу; 

інформування про вакантні місця роботи відповідно до їх 

фахової підготовки (спеціальності); створення зустрічей 

роботодавців і студентів; проведення заходівдля сприяння 

працевлаштуванню (дні кар’єри, круглі столи, семінари-

практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки 

вакансій);налагодження тісної співпраці з органами 

студентського самоврядування з питань 

працевлаштування. 

До основних завдань відділу інновації можна 

віднести заплановані заходи в навчальному закладі,  

інформування про розвиток прогресивних форм співпраці 

із зарубіжними й вітчизняними осередками академічної та 

галузевої науки з метою спільного вирішення надважливих 

завдань, організація інформаційно-видавничої діяльності, 

популяризація досягнень науки через ЗМІ, інтернет. 

Ефективними формами взаємодії з потенційними 

споживачами студентів-випускників під час навчання 

можна вважати моніторинг ринку праці, дні відкритих 
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дверей, організацію практик, тематику дипломування. 

Наприклад, однією з форм співпраці, в якій зацікавлені 

університети Польщі, є написання дипломних робіт на 

теми, до яких мають інтерес роботодавці або 

безпосередньо пов’язані з їх діяльністю. Проте, на думку 

підприємців, це не так просто і потрібен час для 

впровадженнярезультатів таких робіт у життя [1, с. 144]. 

Освітньо-інформативний захід «День кар’єри» буде 

ефективною формою взаємодії випускників ЗВО із 

зацікавленими роботодавцями міста та області. Вільне 

спілкування між потенційними працівниками і 

замовниками-роботодавцями створюватиме міцну 

платформу для вдосконалення процесу працевлаштування 

відповідно до європейських норм. У таких зустрічах кожна 

із сторін має свою мету і низку інтересів. Ефективним 

результатом такої взаємодії буде працевлаштування 

чималої кількості випускників. 

Великий досвід підготовки висококваліфікованого 

фахівця мають університети Європи. Європейська освітня 

галузь динамічно розвивається, допомагаючи студентам 

підготуватися до професійної діяльності як в навчальних 

закладах, так і за їх межами. У Польщі успішно 

реалізуються різні форми співпраці між бізнесом і освітою. 

Найбільш поширеною формою співпраці є студентські 

стажування. Більшість факультетів університетів 

запровадили обов’язкове стажування. Майже усі компанії 

приймають студентів на стажування, однак ставляться до 

цього процесу скептично, оскільки вважають термін 

стажування занадто коротким і недостатнім для 
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відповідної професійної підготовки випускників. В Україні 

така форма співпраці дозволить студентам 

продемонструвати свій потенціал та вибрати роботу за 

спеціальністю, а представникам підприємств, організацій, 

компаній – доповнити свої бази даних інформацією про 

охочих кандидатів як майбутній кадровий резерв. 

Працевлаштування завжди розвивається, тому що 

випускник, влаштувавшись на роботу, не припиняє 

навчатися.  

Ґрунтуючись на прикладах європейського досвіду 

співпраці підприємств і ЗВО, можна розробити ефективну 

схему партнерських відносин та вдосконалити стратегії 

взаємодії вищої освіти з бізнес-середовищем. Дослідження 

такого досвіду і запровадження його в Україні буде 

корисним для вдосконалення механізмів регулювання 

розвитку освіти, підвищення якості освітніх послуг та 

забезпечення конкурентоспроможності молоді на ринку 

праці. Тому Центр партнерства може бути відправним 

пунктом у побудові кар’єри молодих фахівців. Ефективна 

тристороння співпраця між роботодавцями, випускниками 

та ЗВО створюватиме міцне підґрунтя для кар’єрного та 

професійного зростання наших випускників.  
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СТАН ТА НАПРЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Суспільно-політична значущість інформаційних 

відносин, особливо в умовах становлення інформаційного 

суспільства, зумовлює необхідність правової регламентації 

діяльності у зазначеній сфері. Нормативно-правове 

забезпечення у таких умовах виступає як один з головних 

чинників, що впливає на якість і результативність 

аналітичної діяльності [21]. 

Під нормативно-правовим забезпеченням 

інформаційно-аналітичної діяльності прийнято вважати 

систему обов’язкових для виконання норм, які визначають 

коло суб’єктів інформаційних відносин у цьому 

конкретному сегменті, регламентують правила їхньої 

діяльності, регулюють професійно-виробничі 
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правовідносини, етапи і процедури здійснення аналітичної 

діяльності в інформаційній сфері [21]. 

Нормативно-правове забезпечення інформаційно-

аналітичної діяльності можна розглядати на кількох 

рівнях: 

- міжнародному(міжнародні нормативно-правові 

акти); 

- державному (нормативно-правові акти України); 

- галузевому (нормативно-правові акти міністерств і 

відомств, актуальні для аналітиків, аналітичних 

підрозділів, центрів, на які розповсюджується юрисдикція 

певного органу виконавчої влади); 

- локальному (нормативні акти певної установи, 

закладу тощо) [21]. 

Незважаючи на існування значної кількісті 

нормативно-правових актів, що спрямовані на правове 

регулювання інформаційних відносин, вони переважно 

носять системний характер [22]. Дослідник О. А. Мандзюк 

характеризує нормативну базу у досліджуваній сфері 

трьома словами: недовершена, непослідовна і 

фрагментарна [21]. 

Загалом ситуаційних підхід до ухвалення 

інформаційних нормативно-правових актів зумовив появу 

значного кола проблем нормативно-правового 

регулювання інформаційно-аналітичної діяльності [3]. 

Зокрема О. Г. Марценюк виокремлює такі: 

- відсутність легальної, чіткої, ієрархічної єдності 

законів, що призводить до суперечливого тлумачення та 

застосування норм права на практиці [3]; 
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- різні закони та підзаконні акти, що регулюють 

суспільні відносини, об’єктом яких є інформація, 

приймалися в різні часи і без узгодження понятійного 

апарату. Такі нормативні акти не мають чіткого 

визначення змісту, недостатньо коректні [3]; 

- значна кількість законів та підзаконних 

нормативних актів в сфері інформаційних відносин 

ускладнює їх пошук, аналіз та узгодження для практичного 

застосування [3]; 

- існує розбіжність відносно розуміння структури та 

складу системи законодавства в сфері інформаційних 

відносин та підходів до їх формування. На практиці це 

призводить до колізії норм, ігнорування норм закону на 

користь норм підзаконного акту [3]; 

- нові правові акти у сфері суспільних інформаційних 

відносин часто неузгоджені концептуально з раніше 

прийнятими, що призводить до правового хаосу [3]. 

На теперішній час не існує законодавчого 

тлумачення таких понять, як «аналітична діяльність», 

«інформаційно-аналітична діяльність» та ін. Поза межами 

правового регулювання опинилися принципи, напрями 

діяльності, процеси і процедури, які можуть мати певні 

наслідки для суспільства в цілому [21]. Дослідник 

Ю. П. Сурмін загалом висловив думку про те, що Україні 

необхідний окремий Закон «Про аналітичну діяльність» 

[23]. 

Складність нормативно-правового врегулювання 

аналітичної діяльності полягає у її специфіці, 

інтегральному характері проявів. З одного боку, 



170 

аналітичну діяльність можна розглядати в аспекті 

діяльності наукової і науково-технічної. У такому випадку 

регламентація має відбуватися на засадах Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», містити 

положення про різні аспекти інновацій. З іншого — у 

зв’язку з тим, що зміст аналітичної діяльності полягає у 

роботі з інформацією, аналітична діяльність потрапляє у 

правове поле інформаційного законодавства [21].  

Не менш складним і багатоаспектним є питання щодо 

нормативно-правового визначення об’єктів аналітичної 

діяльності у сфері інформаційних відносин. Воно також не 

знаходить відображення в якомусь одному законодавчому 

акті, а опосередковано і фрагментарно представлено у 

низці законів [21]. 

Конкретизуючи об’єкти аналітичної діяльності у 

сфері інформаційних відносин, дослідник О. Г. Марценюк 

надає їх приблизний перелік. Він пропонує зарахувати 

сюди: 

- інформаційний, інформаційно-комунікативний 

простір; 

- інтелектуальні, інтелектуальні інформаційні 

технології; 

- інформаційні ресурси, що містяться в 

інформаційних системах (бази і банки даних, бібліотеки, 

архіви, музеї, сховища, системи діловодства, реєстри, 

фонотеки та ін.) і зафіксовані на паперових чи інших 

носіях, а також приватні інформаційні ресурси; 

- медіаконтент; 
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- психологію суб’єкта інформаційних відносин, 

включаючи психологію сприйняття, психологію хакерства, 

троллінг, кібербуллінг, фішинг, спамінг, ґрумінг тощо; 

- ринок інформаційно-аналітичних послуг, маркетинг 

інформаційної аналітики; 

- соціальні відносини, що виникають на підставі 

вироблення, оброблення, споживання інформації та обміну 

нею [3]. 

О. Г. Марценюк усвідомлено відносить до об’єктів 

інформаційний, інформаційно-комунікативний простір, 

попри те, що такі елементи входять до його складу. У 

такий спосіб, по-перше, унаочнюється методологічна 

складова аналітичної діяльності, її наукове підґрунтя. По-

друге, суттєво розширяється спектр аналітичної діяльності, 

що надає можливість у подальшому здійснювати 

системний підхід у межах парадигми інформаційної 

глобалізації. 

Крім суто правових недоліків нормативно-правового 

регулювання інформаційно-аналітичної діяльності та як 

наслідок неефективності інформаційного законодавства, 

негативно на стан реалізації відповідних інформаційних 

норм впливає й недостатній рівень правової та 

інформаційної культури осіб, що покликані їх 

реалізовувати [3]. 

Незважаючи на те, що інформаційна сфера є 

безумовним лідером у кількості законів, які її регулюють, 

аналіз чинного вітчизняного законодавства засвідчує низку 

прогалин, зокрема свого вирішення потребують такі 
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проблеми в сфері створення, поширення та використання 

інформації, як: 

- формування правових умов для забезпечення 

прозорості та неупередженості діяльності ЗМІ; 

- унормування діяльності з поширення інформації в 

мережі інтернет; 

- вдосконалення захисту інтелектуальної власності в 

умовах поширення Інтернет-технологій; 

- узгодженість термінології в інформаційному 

законодавстві тощо [16]. 

Тим не менш інформаційно-аналітична діяльність є 

невід’ємною складовою функціонування системи 

державного управління. Впровадження та всебічне 

використання сучасних інформаційних технологій в 

управлінській діяльності забезпечують інформаційно-

аналітичну підтримку прийняття управлінських рішень на 

всіх рівнях, супроводжують інформаційну складову 

соціально-економічного розвитку держави та її окремих 

регіонів, забезпечують потреби державних службовців та 

інших категорій громадян, створюють умови для 

об'єктивного формування громадської думки щодо 

діяльності органів влади, а також послуг, які вони надають. 

Проте, незважаючи на великий науковий інтерес фахівців 

до інформаційно-аналітичної діяльності органів влади та її 

вдосконалення, багато теоретичних, методологічних та 

практичних питань залишаються невирішеними [22]. 

Подвійна природа інформаційних ресурсів як об’єкта 

аналітичної діяльності виявляється в тому, що, з одного 

боку, ці ресурси виконують інформаційну, довідкову, 
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пізнавальну функції, без них неможливий етап пошуку і 

збору інформації; з іншого ‒ їх створення, підтримання, 

систематизація і оновлення само по собі виступає ціллю і 

змістом аналітичної діяльності великої групи 

працівників [22]. 

Отже, нормативно-правове регулювання 

інформаційно-аналітичної діяльності складний та 

суперечливий процес. Існування значної кількості 

нормативно-правових актів, що спрямовані на правове 

регулювання інформаційної сфери, несе суто системний 

характер, а по суті являє собою недовершену та 

непослідовну базу [21]. За відсутності законодавчого 

визначення об’єктів аналітичної діяльності в 

інформаційних відносинах фахівець у цій сфері залежно 

від предмету, цілей і поставлених завдань має звертатися 

до окремих законодавчих актів. Незважаючи на великий 

науковий інтерес фахівців до інформаційно-аналітичної 

діяльності органів влади та її вдосконалення, багато 

теоретичних, методологічних та практичних питань 

залишаються невирішеними [22].  

У науковій літературі сформувалося два напрямки у 

виборі шляху нормативно-правового впорядкування 

інформаційних відносин. Перший ґрунтується на доктрині 

англо-американської системи права (загального права), а 

саме на фрагментарному вирішенні проблем правового 

регулювання інформаційних відносин на законодавчому 

рівні в окремих законах. Другий — на доктрині 

європейської (континентальної) системи права, легальному 

визнанні галузей законодавства та їх систематизації на 
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рівні кодифікації. Такий підхід був характерним для 

нормативно-правового регулювання багатьох сфер 

суспільних відносин на початковому етапі становлення 

України як суверенної держави [1]. Наслідком такої 

правотворчої практики стала низка прийнятих законів, 

покликаних безпосередньо або опосередковано 

впорядковувати суспільні інформаційні відносини, але 

концептуально не погоджених між собою; зазначені ж у 

них норми перебувають у протиріччі, чим породжують 

правовий хаос. Крім того, не враховуються специфіка 

доктрини, національна ментальність населення України та 

інші особливості її соціального й державного устрою [1].  

Упорядкування законодавства ‒ одне з основних 

завдань на шляху до побудови України як дійсно правової 

демократичної держави. Одним з основних напрямків його 

оновлення, приведення до такого стану, який зможе 

забезпечити належне функціонування суспільного 

інформаційного життя, гарантувати ефективне 

адміністрування інформаційними відносинами в інтересах 

всього соціуму, фізичних і юридичних осіб, є 

систематизація, під якою прийнято розуміти 

впорядкування й удосконалення чинного законодавства — 

в основному нормативно-правових актів — шляхом 

оброблення й викладення останніх за певною системою у 

вигляді збірників, нормативно-актів або у формі зведених 

кодифікованих актів [1]. 

Натепер існує нагальна потреба не тільки у 

консолідації [19] і систематизації [20] інформаційного 

законодавства України, а й у заповненні лакун в текстах 
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нормативно-правових актів, особливо щодо понятійно-

категоріального апарату, визначення ключових термінів, 

правового режиму, регламентації окремих процедур, що 

супроводжують діяльність в інформаційній сфері, зокрема 

аналітичну [21]. 

Таким чином, необхідним є оновлення нормативно-

правового і проектного забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства. Йдеться не лише про 

оновлення частини законодавчих актів (наприклад, Закону 

України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [13]), а про 

необхідність їх або цілковитої та глибинної трансформації, 

або взагалі скасування (наприклад, «Про національну 

програму інформатизації» [12]). Більшість цих документів 

не забезпечені ресурсно, а відтак не справляють 

практичного впливу на процеси, що відбуваються, мають 

надто загальний характер, що унеможливлює їх 

імплементацію [1]. 

Крім того, повна відсутність національних 

ґрунтовних досліджень розвитку інформаційної галузі 

унеможливлює адекватне проектування та планування 

подальшої роботи. Це робить формування будь-яких 

державних стратегій (і не лише щодо інформаційних 

відносин) у кращому випадку малодієвим, а в окремих 

випадках – шкідливим, оскільки вони консервують цілком 

неконкурентоспроможні моделі функціонування окремих 

сфер економіки чи суспільних відносин [1]. 

Удосконалення нормативно-правового регулювання 

інформаційно-аналітичної діяльності має ґрунтується на 
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принципі циклічності: органи виконавчої влади мають 

постійно координувати свою інформаційну діяльність з 

іншими відповідними державними органами, органами 

місцевого самоврядування, суспільством та громадянами, 

щоб забезпечити послідовну та узгоджену реалізацію 

державної інформаційної політики [22]. 

На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства законотворча діяльність не може розвиватись 

ізольовано, без використання теоретичних та практичних 

здобутків інших, більш успішних країн [1]. Це 

зумовлюється практичною потребою швидкого доступу до 

законодавства країн світу, що вже сьогодні значною мірою 

забезпечується стрімким розвитком електронних засобів 

телекомунікацій. Вирішення зазначених вище складних 

проблем можливе лише за умови копіткої та узгодженої 

роботи законодавчої та виконавчої гілок влади і стане 

запорукою забезпечення свободи слова в Україні, а через 

це ‒ реалізації стратегічного курсу на побудову соціальної, 

правової, демократичної держави [16]. 

З метою удосконалення напрямів нормативно-

правового регулювання інформаційно-аналітичної 

діяльності, для забезпечення ефективної роботи органів 

державної влади України у сфері інформаційно-

аналітичної діяльності слід вирішити наступні завдання: 

впровадити накопичення та обробку інформації на 

місцевих рівнях. Основними джерелами інформації для 

проведення аналітичних досліджень є: результати 

фундаментальних досліджень; матеріали, підготовлені 

різними аналітичними підрозділами і службами; дані 
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державних і недержавних (комерційних) інформаційних 

ресурсів; оперативна інформація засобів масової 

інформації тощо. Слід забезпечити активну і 

взаємовигідну співпрацю різних аналітичних центрів та 

інформаційних служб [22]. 

Для створення єдиного інформаційного простору 

необхідно об’єднати існуючі інформаційні системи та бази 

даних всіх рівнів державного управління і передбачити 

доступ до вже діючих загальнодержавних ресурсів:                       

1) державних статистичних стандартів і класифікаторів; 

єдиного державного реєстру підприємств і організацій як 

основи обліку суб’єктів сфери господарювання всіх форм 

власності; державного реєстру населення, платників 

податків, власників землі та землекористувачів, 

нерухомого майна тощо. Також у рамках єдиного 

інформаційного простору в першочерговому порядку слід 

сформувати загальнодержавний або хоча б на регіональних 

рівнях ‒ інформаційний реєстр, який містив би дані про 

організації ‒ власників державних, недержавних і 

змішаних інформаційних ресурсів, а також за видами 

інформаційної продукції та послуг [22]; 2) Забезпечити 

впровадження систем захисту електронної інформації 

органів влади. Для цього необхідно розробити технічні 

завдання з розроблення та запровадження нормативно-

методичних матеріалів, створення інформаційно-

аналітичних систем та їх елементів за напрямами 

функціонування органів державної влади (локальних 

комп’ютерних мереж, програмно-технічних комплексів, 

баз даних тощо); 3) Розробити та запровадити 
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автоматизований аналіз справ у різних сферах державної 

активності. Стрижнем інформаційної інфраструктури має 

стати єдина інформаційно-аналітична система органів 

державної влади. Найважливішими наслідками 

інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань 

соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної 

системи державного управління, розвиток 

телекомунікаційного середовища, створення потужних 

інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів 

економіки та соціальної сфери; 4) Необхідно прийняти 

Закони України «Про аналітичну діяльність», «Про 

інформаційне забезпечення органів державної влади», що 

дасть змогу створити законодавчу базу інформаційного 

забезпечення органів державної влади України та 

ефективно використовувати наявні інформаційні ресурси, 

визначити права та обов’язки як органів державної влади, 

так і фізичних та юридичних осіб у цій галузі. Крім того, 

він може стати основою для законодавчого регулювання 

відносин на рівні органів місцевого самоврядування [22]; 

5) Вдосконалення інформаційного законодавства шляхом 

його систематизації та кодифікації – розробка та прийняття 

Інформаційного Кодексу України, який чітко визначить 

суб’єктів, максимально врахує їх права та законні інтереси, 

забезпечить єдині підходи та принципи до регламентації 

відносин в інформаційному просторі [16]. 

Отже, на підставі викладеного можна зробити 

висновок про те, що подальший розвиток адміністративно-

правового регулювання інформаційних відносин має бути 

спрямований на розробку програм розвитку інформаційної 
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сфери, що містять основні напрями розвитку і шляхи 

побудови правового інформаційного суспільства, 

забезпечення функціонування інформаційної сфери як 

правового простору [16]. Пріоритетним слід вважати 

забезпечення широкого доступу до мережевих 

інформаційних технологій приватного сектора, що 

потребує забезпечення певних політико-правових, 

економічних і організаційних умов: розвиток науково-

технічної бази інформаційних технологій, підготовка 

кваліфікованих кадрів у даній галузі, забезпечення 

інформаційної безпеки, усунення нестачі інформації та 

інформаційних послуг, тощо [1]. Упорядкування 

законодавства ‒ одне з основних завдань на шляху до 

побудови України як дійсно правової демократичної 

держави. Одним з основних напрямків його оновлення, 

приведення до такого стану, який зможе забезпечити 

належне функціонування суспільного інформаційного 

життя, гарантувати ефективне адміністрування 

інформаційними відносинами в інтересах всього соціуму, 

фізичних і юридичних осіб, є систематизація, під якою 

прийнято розуміти впорядкування й удосконалення 

чинного законодавства — в основному нормативно-

правових актів — шляхом оброблення й викладення 

останніх за певною системою у вигляді збірників, 

нормативно-актів або у формі зведених кодифікованих 

актів [1]. На сьогодні актуальним постає питання 

вдосконалення українського інформаційного 

законодавства шляхом затвердження змін до існуючих 

законів, а також прийняття нових законів в інформаційній 
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сфері. При цьому, подальше розроблення послідовної, 

науково обґрунтованої інформаційної політики держави є 

основою безперешкодного і спрямованого розвитку 

нормативно-правового регулювання інформаційно-

аналітичної діяльності [22]. 
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